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1 Úvod 

Téma své bakalářské práce, „Moţnosti financování a organizování chodu lyţařského 

oddílu LO Mladosť Banská Bystrica“, jsem si zvolila proto, ţe ke sportu mám blízko. 

Obzvlášť k alpskému lyţování a Lyţařskému oddílu Mladosť, ve kterém jsem díky svým 

rodičům absolvovala výuku i závodní přípravu. Takţe znalost prostředí, ve kterém probíhá 

tréninková příprava, mi umoţňuje lépe pochopit potřeby této neziskové organizace. 

Podle mého názoru se jedná o zajímavou a vděčnou práci s dětmi, která je také 

perspektivní pro společnost. Viditelné pokroky v lyţařských dovednostech dětí plně vyvaţují 

energii vloţenou do neziskové organizace a udrţují motivaci kádru trenérů i funkcionářů 

k pokračování v této činnosti. 

V práci se zabývám nejen vnitřním uspořádáním a fungováním oddílu po organizační 

a finanční stránce, ale i změnami vnějších podmínek, které působí na toto občanské sdruţení. 

Jedná se na jedné straně o problémy plynoucí z globálních změn a na druhé straně o problémy 

způsobené demografickým vývojem společnosti a změnami v chápání volného času. 

V několika posledních letech jsme mohli zaznamenat pokles počtu sportujících dětí. Je 

to zapříčiněno vývojem dnešní technické doby, kdy dítě raději sedí doma u počítače nebo u 

televize a hraje hry místo toho, aby šlo ven a sportovalo. Proto je kaţdý oddíl tohoto typu 

přínosem. 

Cílem mé práce bylo zpracovat metodiku plánování a fungování lyžařského 

oddílu po stránce finanční a organizační. 
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2 Teoretická část, vymezení klíčových pojmů 

2.1 Vymezení klíčových pojmů 

2.1.1 Sport jako sociálně ekonomický faktor 

Definicí sportu existuje celá řada a dají se rozdělit podle kritérií, jimiţ se jednotlivá 

pojetí liší. 

Obecně lze říct, ţe všechny definice postihují sport buď v uţším smyslu jako výsledek 

tělocvičných aktivit, nebo sport v širším slova smyslu jako společenský faktor. 

Samotné slovo „sport“ vzniklo z latinského „disportare“- bavit se, trávit příjemně 

volný čas. Ve 14. století se začalo uţívat v anglo-francouzštině pojmu „disport“, který 

označuje zábavu, uvolnění, věci nevázané povahy. [4] 

Sport je povaţován za sloţku tělesné kultury a tělesná kultura je zase součástí obecné 

kultury. 

Tělesná kultura vychází z kultury obecné a je souhrnem a tvorbou norem a hodnot 

v oblasti pohybové činnosti lidského těla, v oblasti upevňování zdraví, tělesného a 

pohybového zdokonalování. Sloţkami tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova a pohybová 

rekreace. 

Sport je zaměřen na dosaţení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a 

uplatnění se v soutěţích. Sport se potom dále dělí podle výkonnosti na rekreační, vrcholový a 

výkonnostní. 

Tělesná výchova je součástí tělesné kultury i součástí výchovného systému a 

vzdělávání. Je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti prostřednictvím tělesných cvičení, na 

tělocvičné vzdělávání a na utváření trvalého zájmu o tělesnou kulturu. 

Pohybová rekreace je jak součástí tělesné kultury, tak také vychází z principů 

rekreace. Je zaměřena na obnovu a rozvoj tělesných sil, na udrţení tělesné a duševní kondice, 

poskytuje osvěţení, zábavu i aktivní odpočinek prostřednictvím zájmové pohybové činnosti.  

V současné době se šíří ve světě sport pod heslem „sport pro všechny“, coţ opět 

zdůrazňuje původní pojetí sportu, kde soutěţení znamená překonávání jednotlivých stupňů 

zdatnosti kaţdého jedince (třeba i handicapovaného). [2] 
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2.2 Neziskové organizace, jejich prostor působení, charakteristika a 

typologie 

Na začátku je důleţité pochopení a následné vymezení mantinelů, ve kterých mohou 

neziskové organizace vyvíjet svoji činnost a přitom plnit svá poslání. V odborné literatuře se 

uvádí celá řada kritérií, podle kterých lze národní hospodářství členit. Jedním z nich je i 

teoreticky prozkoumané členění podle principu financování a na něj volně navazující 

sektorové členění. [12] 

 

Obr. 2.1 - Členění národního hospodářství podle principu financování 

 

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru (2007, str. 13) 

 

 

Tab. 2.1 - Charakteristika organizací v jednotlivých sektorech národního 

hospodářství  

Sektor Charakteristika organizací 

ziskový, soukromý, trţní (první sektor) ziskové, formální, soukromé (privátní) 

neziskový, veřejný (druhý sektor) neziskové, formální, veřejné 

neziskový, soukromý (nevládní, třetí sektor) neziskové, formální, soukromé (privátní) 

neziskový, domácností neziskové, neformální, soukromé (privátní) 

Zdroj: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru (2007, str. 21) 
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2.3 Charakteristika neziskových organizací 

V české odborné ekonomické literatuře není přesně definováno postavení organizací 

působících v neziskovém sektoru. Vychází se z definice uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb. o 

dani z příjmů § 18, odstavec 7, ţe jde o organizace charakteru právnické osoby, která nebyla 

zřízena nebo zaloţena za účelem podnikání. V citovaném zákoně je dále v § 18 uvedeno, ţe 

se jedná o následující typy organizací: 

 zájmová sdruţení právnických osob, 

 občanská sdruţení včetně dobrovolných organizací, 

 politické strany a hnutí, 

 státem uznávané církve a náboţenské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 obce, 

 kraje, 

 organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy. [12] 

2.3.1 Typologie neziskových organizací 

1. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním posláním 

vzájemně prospěšné činnosti. 

2. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním posláním 

veřejně prospěšné činnosti. 

3. Neziskové veřejnoprávní organizace rozpočtového a příspěvkového typu, 

s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 

4. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním veřejně 

prospěšná činnost. 

5. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodních společností a jimi 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s moţností globálního 

poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti. [12] 
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2.3.2 Neziskové organizace na Slovensku 

Zákon č. 213/1997 Z. z. ve znění novely zákona č. 35/2002 definuje neziskovou 

organizaci poskytující všeobecně prospěšné sluţby jako právnickou osobu, která poskytuje 

všeobecně prospěšné sluţby za předem určených a pro všechny uţivatele stejných podmínek a 

které zisk se nesmí pouţívat ve prospěch zakladatelů, členů orgánů ani jejich zaměstnanců a 

musí se pouţít v celém rozsahu na zabezpečení všeobecně prospěšných sluţeb. 

Novela č.35/2002 zakotvila do původní definice neziskové organizace princip 

neziskovosti, který odlišuje neziskovou organizaci od podnikatelských subjektů. Podstata 

tohoto principu spočívá v tom, ţe ačkoliv nezisková organizace můţe kromě poskytování 

všeobecně prospěšných sluţeb vykonávat samostatně vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost i další činnost za účelem dosáhnutí zisku, tato její činnost nesmí přímo či 

nepřímo vést k materiálnímu prospěchu jejích zakladatelů, členů orgánů, ani zaměstnanců. 

Zisk po zdanění musí nezisková organizace pouţít na poskytování všeobecně prospěšných 

sluţeb, pro které byla zaloţena. 

Všeobecně prospěšnými sluţbami  jsou zejména: 

a) poskytování zdravotní péče, 

b) poskytování sociální pomoci a humanitární péče, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentace duchovních a kulturních hodnot, 

d) ochrana lidských práv a základních svobod, 

e) vzdělání, výchova a rozvoj tělesné kultury, 

f) výzkum, vývoj, vědecko-technické sluţby a informační sluţby, 

g) tvorba a ochrana ţivotního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva, 

h) sluţby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti, 

i) zabezpečování bydlení, správy, údrţby a obnovy bytového fondu. [14] 

 

2.4 Občanské sdružení 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat neziskovými organizacemi ve formě 

občanského sdruţení, jelikoţ oddíl LO Mladosť Banská Bystrica, kterým se ve své práci 

zabývám je dobrovolným sdruţením občanů. 

Občanské sdruţení řadíme pod neziskové soukromoprávní organizace vzájemně 

prospěšné. 
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2.4.1 Co je občanské sdružení 

Zpravidla se jedná o sdruţení fyzických nebo právnických osob za účelem dosahování 

a ochrany společného zájmu. Podmínkou je, ţe se jedná o nenáboženské, nepolitické a 

nepodnikatelské sdružení, které svojí činností nepopírá nebo neomezuje osobní, 

politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo 

jiné smýšlení, náboţenské vyznání a sociální postavení. Sdruţení jsou právnickými osobami. 

Jejich členy mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby s výjimkou obcí. Zakládání a 

provoz občanského sdruţení upravuje zákon č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. [13] 

2.4.2 Jak založit občanské sdružení v ČR 

Sdruţení mohou zaloţit nejméně tři občané ČR, z nichţ alespoň jeden je starší 18 let. 

Tito vytvoří tzv. přípravný výbor, který vypracuje stanovy sdruţení a podá návrh na 

registraci. 

Občanské sdruţení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky, kam 

podávají zakladatelé návrh na registraci. Ten musí podle výše uvedeného zákona obsahovat: 

 podpisy členů přípravného výboru, 

 jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob, 

 označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem 

výboru, 

 text stanov ve dvou vyhotoveních. 

Tvorbě stanov, které jsou základním organizačním dokumentem je důleţité věnovat 

patřičnou pozornost. Stanovy by měly být sepsány s ohledem na budoucí praktické fungování 

sdruţení včetně jeho zrušení a naloţení s jeho likvidačním zůstatkem. Měly by být dostatečně 

konkrétní vzhledem k poslání organizace a dostatečně obecné, aby zbytečně neomezovaly 

chod sdruţení. Stanovy musí obsahovat: 

 název sdruţení, 

 sídlo, 

 cíl jeho činnosti, 

 orgány sdruţení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdruţení, 

 výnosy majetku, 

 členské příspěvky (pokud jsou vybírány), 



7 

 

 dotace a granty, … 

Za hospodaření sdruţení odpovídá rada sdruţení, která kaţdoročně předkládá valné 

hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou. 

[13] 

2.4.3 Podmínky vzniku občanského sdružení na Slovensku 

Podmínky vzniku a právního postavení občanských sdruţení upravuje zákon č. 

83/1990 Sb. o sdruţování občanů ve znění pozdějších předpisů. 

Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská 

sdruţení, jako i odborové organizace a sdruţovat se v nich. Členy sdruţení mohou být i 

právnické osoby. 

Sdruţení jsou právnickými osobami. Vznikají registrací. Registrovým orgánem je 

Ministerstvo vnitra SR, sekce veřejné správy, odbor všeobecné vnitřní správy, Drieňová 22, 

826 86 Bratislava 29. 

Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, ze kterých alespoň jeden musí 

být starší 18 let (přípravný výbor). Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou 

svoje jména a příjmení, rodná čísla a adresy bydliště. Dále uvádí, který z členů starších 18 let 

je zmocněncem oprávněným konat v jejich jméně. Vzor návrhu na registraci je uvedený 

v Příloze 1. 

K návrhu připojí stanovy (ve dvou exemplářích), ve kterých musí být uvedeno: 

 název sdruţení,  

 sídlo, jestli je sídlo v Bratislavě nebo v Košicích, je nutné v adrese uvést i městskou 

část, 

 cíl jeho činnosti,  

 orgány sdruţení, způsob jejich ustanovení, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

konat jménem sdruţení, ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízené 

a pokud budou konat svým jménem, zásady hospodaření,  

 zánik sdruţení. [15] 
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V současnosti platný zákon o neziskových organizacích v České i Slovenské republice 

původně vychází z jednoho federálního zákona, coţ je jednoznačné při samotné definici 

občanského sdruţení, kde se oba zákony i přes novelizaci opírají o zákon z roku 1900, 

který je základem obou z nich. 

Občanské sdruţení České i Slovenské republiky vychází ze stejných principů 

registrovaných na tom samém ministerstvu (ministerstvu vnitra) a aţ na decentní nuance 

jsou v podstatě stejné. 

 

2.5 Podpora sportu a tělovýchovy v obcích 

Podpora sportu a tělovýchovy v obcích existuje ve všech vyspělých státech světa. 

Různé jsou pouze pouţívané formy podpory. Například v Kanadě obec přímo organizuje a 

pořádá sportovní aktivity. Evropa se více spoléhá na aktivitu klubů samotných a obec jim 

poskytuje účelové podpory. Ve všech vyspělých státech světa je povinná školní tělovýchova 

vţdy financována rozpočty obcí přes rozpočty škol. 

V bývalém Československu a nyní na Slovensku i v České republice má obec několik 

základních moţností, jak zajistit tok peněţních prostředků do svých preferovaných oblastí a 

jednou z nich můţe být i sport. [10] 

2.5.1 Možnosti financování 

Při optimalizaci výhod a nevýhod jednotlivých moţností financování obvykle dochází 

ke kombinacím následujících variant. 

A. Financování přímo z rozpočtu 

1. Financování přes kapitolu školství. V obecních rozpočtech se jedná o jednu 

z největších poloţek. Část těchto rozpočtů je nasměrována i do sportu. Lze je nalézt 

v běţných výdajích, tzv. sportovní výuka, mzdy pedagogů, správců hřišť apod. 

Kapitálové výdaje směřují do infrastruktury. 

2. Kapitolu rozpočtu Sport si můţe vytvořit kaţdá obec. Zde nalezneme pouze menší část 

výdajů. Větší část lze nalézt v jiných kapitolách. 

3. Do kapitoly Jiné výdaje se zahrnují výdaje spojené s údrţbou a rozvojem lesních 

porostů, parků a veřejných prostranství. Na těchto místech mohou občané bez 
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vynaloţení větších nákladů běhat, cvičit či se jen procházet, a tím provozovat aktivní 

odpočinek. 

B. Zaloţení organizace 

Kaţdá obec má moţnost zaloţit si speciální organizaci, která bude zajišťovat sportovní 

příleţitosti v dané oblasti. Z právního hlediska můţe jít o celou řadu právních forem, zejména 

o rozpočtovou či příspěvkovou organizaci. Např. hlavní město Praha si zaloţilo Dům dětí a 

mládeţe, organizaci, která umoţňuje mladým lidem smysluplně trávit svůj volný čas. Jednou 

z mnoha činností této organizace jsou i různé sportovní krouţky. 

C. Granty nebo dotace 

Jedná se o jednu z mála moţností obce, jak mohou podpořit tělovýchovné jednoty. 

Obec můţe vyhlásit granty, tj. dát veřejnosti na vědomí, ţe má zájem podpořit určité aktivity 

za předem stanovených podmínek. Soukromé subjekty, tzn. nestátní, jestliţe splňují dané 

podmínky, mohou se přihlásit, a jsou-li vybrány, obdrţí finanční prostředek. Takové granty 

jsou obvykle vázány na územní či personální vztah s územím vyhlašovatele. Uvedenou formu 

podpory vyhlašují především větší města. 

D. Nestandardní jednorázové postupy 

Jedná se zejména o jednorázové dary, které se poskytují za jistých mimořádných 

okolností, jako jsou např. výroční oslavy. Můţe to být i např. zakoupení trávní sekačky, rolby 

apod. [10] 

 

2.6 Podnikání a financování 

Podstata podnikání je ve vlastnictví a vedení podniku. Spočívá v ekonomické činnosti 

hospodářského subjektu (podnikatele), která se vyznačuje samostatným a iniciativním 

vyuţíváním vlastních nebo svěřených prostředků k dosaţení co nejvyššího ekonomického 

efektu. 

Karel Engliš uvádí tři poţadavky, které klade podnik na podnikatele: 

 hybnost v dispozici, coţ vyţaduje dostatečný rozhled a pruţnost, aby se podnik 

přizpůsoboval stále se měnícím poměrům, 

 zájem a odpovědnost; zájem na výdělku musí být úměrně spojen s odpovědností za 

ztráty, 
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 dostatečný kapitál. Vzrůst podniku je závislý na vlastním jmění podnikatele a rozsah 

vlastního čistého jmění podnikatele je podmínkou pro určitý rozsah úvěru. 

Jádrem podnikání je financování. Podnik bývá definován jako sloučení práce a 

kapitálu. Podnikatel jedná ve výdělečném úmyslu. Vztah podnikání a financování by se dal 

shrnout do následujících bodů: 

a) Bez kapitálu nelze podnikat. 

b) Cílem podnikání je dosaţení rentability vloţeného kapitálu. 

c) S provozováním podniku je spojeno finanční riziko- moţnost ztráty nebo úplného 

promarnění kapitálu. 

d) Podnik je ve spojení s finančním trhem (tj. trh peněz a kapitálu). [5] 

 

2.7 Finance 

Finanční prostředky jsou jedním ze základních zdrojů, které umoţňují existenci 

podniku. Mají zde velmi významnou úlohu, neboť jsou ekvivalentem všech ostatních zdrojů, 

a tím zaujímají dominantní postavení v hierarchii zdrojů. 

Finanční stránka podnikání je neoddělitelnou částí od vlastní provozní stránky 

podnikání, a tudíţ neplní ţádnou izolovanou funkci. Peníze v podobě kapitálu jsou totiţ 

určeny k nabývání majetku, který má slouţit k podnikání a k tvorbě nových hodnot. Z toho 

důvodu lze kapitál definovat jako hodnotu výrobních prostředků, kterými lze působením 

pracovních sil docílit vyšších výtěţků, neţli byla vloţena hodnota. [7] 

 

2.8 Finanční zdroje sportovních klubů 

TJ a SK ve formě občanských sdruţení ve velké míře vyuţívají neplacenou 

dobrovolnou práci svých vlastních členů. Tím pádem, podle klasické ekonomie a účetnictví, 

kde se pouţívá hledisko původu zdroje, je můţeme rozdělit na vlastní a cizí zdroje. Dále 

můţeme rozlišovat finanční a nefinanční zdroje a podrobněji peněţní a nepeněţní zdroje. 

Daně nám rozdělují příjmy z hlavní činnosti a vedlejší činnosti, neboli zkráceně daňové a 

nedaňové příjmy. 

Z jiného hlediska se u neziskových organizací, kam TJ a SK v rozhodující míře patří, 

pouţívá hledisko samofinancování. Zde rozeznáváme zdroje získané, zdroje vytvořené vlastní 
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činností klubu a ty zdroje, které pro svoji činnost získává u jiných (cizích) zdrojů mimo 

sportovní prostředí, zejména z veřejných rozpočtů, firem apod. Mluvíme-li o jiných zdrojích, 

jejich velikou nevýhodou je, ţe jsou značně nestabilní a s jejich vyuţíváním je spjato značné 

riziko. Orientuje-li se TJ převáţně na tyto zdroje, pak je její další existence v neustálém 

ohroţení. [11] 

2.8.1 Obvyklé zdroje financování tělovýchovných jednot a sportovních klubů z 

hlavních činností 

 Členské příspěvky 

Příspěvky členů lze rozdělit do tří základních skupin: 

a) zápisné (platí se jednorázově při vstupu nového člena do TJ respektive SK), 

b) členské příspěvky (platí se jednou ročně), 

c) oddílové příspěvky (platit se mohou jedenkrát měsíčně nebo i ročně a slouţí 

k financování činnosti oddílu, tzn. účasti na sportovních soutěţích). 

 Dary 

Členové klubu, TJ nebo další příznivci dávají klubu dary, ovšem bez nároku na 

protisluţbu. Dary mohou mít formu peněţní či nepeněţní. 

 Patronáty 

Tato forma se vyskytuje především u velkých firem, které věnují velkou sumu 

peněz na podporu mládeţnických druţstev v klubu. Toto je řešeno zákonem 

darovacím. 

 Příspěvky municipalit 

Toto plnění se pouţívá velmi často na venkově, kde obec poskytne např. 

matriál na opravu sportovního zařízení. 

 Příspěvky od zastřešující sportovní organizace 

 Dotace od státu 

Vţdy se jedná o účelovou dotaci. 

 Vstupné na sportovní akce 

 Startovné 

Tento příjem slouţí k pokrytí nákladů spojených s pořádáním a organizováním 

akcí. 

 Úroky z uloţených vkladů 
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2.8.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

 Sponzorské příspěvky 

Tímto klub získává účelové peníze na soutěţ, tréninkové jednotky, na ceny 

apod., na oplátku sponzor očekává protisluţbu. Nejčastější protisluţby bývají: 

a) loga na klubových dresech, 

b) loga na vstupních branách, mantinelech, hrazeních apod., 

c) reklama v klubových novinách, na webových stránkách klubu apod. 

 Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

 Nájemné z klubových sportovních zařízení 

 Klubové restaurace a ubytovací zařízení 

 Výpůjčky od členů klubu 

 Bankovní půjčky 

2.8.3 Zdroje ze speciálních aktivit pro zabezpečení sportovního procesu 

Nesportovní aktivity: 

 společenské akce (taneční zábava), 

 burzy, 

 aktivní výpomoci v místě bydliště. 

Sportovní aktivity: 

 organizování a realizace sportovních kurzů, 

 akademie (Jedná se o prezentaci činností klubu pro veřejnost), 

 prodej občerstvení členy klubu. [11] 

 

2.9 Věcné nástroje ekonomiky a řízení neziskových organizací 

Nástroje ekonomiky a řízení realizačního procesu u neziskových organizací se 

v souhrnu neliší od nástrojů pouţívaných u ziskových organizací. U většiny z nich se jedná 

však o jiné filozofické pojetí, o jinou metodiku jejich konstrukce a také jiné podmínky, při 

kterých jsou uplatňovány. Přitom znalost uplatňování všech nástrojů řízení je pro 

management neziskových organizací prioritou, neboť většina z nich nerealizuje pouze 

činnosti, které souvisí s posláním a mají zásadně neziskový charakter, ale realizují také 
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mnoho vedlejších a doprovodných činností, které mohou mít jednoznačně ziskový charakter a 

představují jeden z důleţitých zdrojů financování organizace.[12] 

2.9.1 Plánování - klíčový faktor úspěchu neziskové organizace 

K tomu, aby byl proces realizace poslání úspěšně završen, musí management 

organizace vyuţívat soustavu nástrojů řízení, které můţe cílevědomě uplatnit jen tehdy, pokud 

je zformoval a přesně vymezil pomocí plánovacího procesu. 

Pro popis realizačního procesu plánování odborná literatura nabízí poměrně velký 

počet kombinací metod. Jako nástroje plánovacího procesu je zapotřebí za kaţdých podmínek 

řízení neziskové organizace vyuţívat: prognózu, koncepci a plán. Vzhledem k tomu, ţe 

v neziskovém sektoru nepůsobí zákonitosti trhu, nabývají tyto nástroje řízení na mimořádném 

významu. 

Prognóza je předpověď pravděpodobného vývoje řízeného subjektu. Je to spíše 

nástroj poznání neţ nástroj řízení. Pokud je však cíleně zařazena do procesu řízení neziskové 

organizace, můţe sehrát i roli nástroje řízení. 

Koncepce určuje základní cíle řízeného subjektu a hlavní způsoby k jejich dosaţení. 

Plán je zcela konkrétní nástroj řízení, ve kterém se odpovídá na otázky co, kdo, kde, 

kdy, jak a s jakými náklady a uţitky vykoná, aby bylo dosaţeno koncepčních cílů. [12] 

 

2.10 SWOT analýza 

Z jednotlivých fází strategického plánu rozvoje se pro úspěch neziskové organizace 

jeví jako nejdůleţitější dobře realizovaná SWOT analýza (zkratka pro Strenghts – silné 

stránky, Weaknesses – slabé stránky, Opportunitis – příleţitosti a Threats – hrozby). SWOT 

analýza je tedy nástrojem k dokonalému prozkoumání vnitřních i vnějších faktorů působících 

na činnost neziskové organizace. 

Silné a slabé stránky organizace jsou vnitřními faktory efektivnosti organizace. 

Příleţitosti a hrozby vymezují vnější prostředí, vnější faktory efektivnosti organizace. Seznam 

příleţitostí obvykle obsahuje dostupné finanční zdroje, zájem dárců a vymezeného segmentu 

společnosti a s tím související například podněty ke zlepšení kvality sluţeb, podněty 

k mezinárodní spolupráci a především výsledky rozboru politického ovzduší. 
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Seznam hrozeb obsahuje například výsledky průzkumu z konkurenčního prostředí 

uvnitř vybraného segmentu realizace poslání neziskové organizace. Hrozbou omezenosti 

financování připravovaných projektů do veřejného sektoru, ale také do národních organizací, 

je nedostatek investicí a s tím souvisejících inovačních procesů v oblasti zájmů, negativní 

procesy rozvoje národní ekonomiky apod. Aby nezisková organizace mohla realizovat své 

poslání, musí být schopna vyuţívat metody SWOT analýzy pro tvorbu svých strategických 

plánů, jinak je její existence v neziskovém sektoru ohroţena. 

Při tvorbě SWOT analýzy je především zapotřebí umět zhodnotit programy, které 

nezisková organizace realizuje v tom daném období. Jde o hospodaření portfolia organizace, 

které by mělo být členěno na projekty beze sporu úspěšné, které z velké míry přispívají 

k zajištění poslání organizace, dále projekty, které by se mohly stát úspěšnými, beznadějné 

projekty, ale také projekty, které jsou částečně mimo poslání, ale patří mezi finančně velice 

úspěšné.[12] 

 

2.11 Fundraising - získávání finančních prostředků 

Po zaloţení neziskové (především soukromé) organizace, bývá zpočátku jediným 

zdrojem „jen“ lidské nadšení a dobrovolná práce. Velmi brzy však kaţdá organizace zjistí, ţe 

chce-li pracovat dobře a profesionálně, nezbývá neţ svou činnost zabezpečit i finančně. Tím 

pádem se musí začít poohlíţet po nějaké státní dotaci, nadačním grantu či movitějším 

podnikateli ve svém městě. 

Fundrraising je tedy moţné definovat jako získávání prostředků, respektive hledání 

zdrojů, které má pomoci především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostředků. 

Fundraising zahrnuje různé metody a postupy, jak získat finanční a jiné prostředky na činnost 

neziskových organizací. 

2.11.1 Způsoby fundraisingu 

Mezi hlavní způsoby získávání peněţních prostředků patří: 

 přímý poštovní styk (tzv. direct mail), 

 vyhlášení veřejné sbírky, 

 benefiční akce, 

 osobní dopis či telefonický rozhovor, 
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 písemná ţádost o grant, 

 fundraising „od dveří k dveřím“, 

 osobní návštěva. [12] 

2.12 Organizování 

Po vytvoření finančního plánu je potřebné zajistit způsob faktické realizace 

vytyčených cílů pomocí naplánovaných zdrojů. K tomu je potřebné rozdělit kompetence a 

odpovědnost za jednotlivé dílčí úkony vedoucí k dosaţení hlavního cíle. Za tímto účelem 

musí mít občanské sdruţení organizační strukturu a stanovené určité procesy. 

Organizování je cílevědomá činnost, jejímţ úkolem je uspořádat prvky v systému tak, 

aby přispěly maximální měrou k dosaţení stanovených cílů systému. Smyslem organizování 

je vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci. Posláním organizování je vymezit a hospodárně 

zajistit plánované a jiné nezbytně nutné činnosti lidí (jednotlivců i týmů) při plnění cílů a 

dalších potřeb firmy nebo jejích částí. [9] 

2.12.1 Proces organizování 

Předpokladem organizování jakoţto manaţerské funkce (procesu) jsou tyto faktory: 

 existence předem vytyčených cílů, 

 představa o hlavních povinnostech, 

 existence rozumné míry volnosti (pravomoci). 

Na proces organizování jsou kladeny různé poţadavky, které lze vyjádřit pomocí 

řetězců poţadavků, které bývají označovány jako „OSCAR“. Tento řetězec poţadavků tvoří: 

 cíl podnikatelských činností (O = Objectives), 

 specializace (S = Specialization), 

 koordinace (C = Coordination), 

 pravomoc (A = Authority), 

 zodpovědnost (R = Responsibility). [9] 
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Obr. 2.2 - Proces organizování 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu (2009, str. 59) 

 

Organizace je výsledkem organizování. Jedná se o formalizované, zpravidla 

hierarchické uspořádání celku do určitého systému, kde jsou určeny relativně trvalé vztahy 

mezi členy organizace. S ohledem na nutnost začlenit do systému i zdroje, lze organizaci 

chápat jako konglomerát zdrojů účelově uspořádaných a řízený společností lidí vzájemně 

zaangaţovaných v systematickém úsilí vytvářet poţadované produkty. Kaţdá organizace má 

svoje charakteristické prvky, kam patří: 

 Cílovost- organizace má své úkoly a cíle, které musí plnit. 

 Účelovost- kaţdá organizace byla zaloţena za určitým účelem. 

 Struktura- organizace je určitým způsobem uspořádána do systému. 

 Charakter- organizace nadnárodní, zisková, dočasná. 
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 Zaměření- organizace výrobní, organizace sluţeb, organizace průmyslová, 

zemědělská, dopravní apod. 

Obsah organizování prakticky tvoří následující činnosti: 

 Vytvoření organizačního řádu, jenţ představuje organizační schéma a popis 

kompetencí a pravomocí manaţerů. 

 Vytvoření popisu funkcí pracovníků, které obsahují systém podřízenosti a 

nadřízenosti, určení náplně práce, určení zodpovědnosti a návrh kvalifikace pro výkon 

funkce. 

 Zařazení pracovníků do funkcí, coţ tvoří posouzení schopností pracovníka, jeho 

souhlas se zařazením a zajištění kooperace s jinými pracovníky, respektive vzájemné 

zastupování. [8] 

2.12.2 Vymezení a naplňování cílů sportovních klubů 

Organizování a organizační struktura sportovních klubů musí především vytvářet 

prostředí, ve kterém se budou snadno a efektivně naplňovat jimi stanovené cíle. 

V obsahových cílech sportovních klubů většinou nenajdeme markantní rozdíly. Kluby si 

stanovují hlavně cíle sportovní a ekonomické, v některých případech i sociální cíle. Kluby, 

které vychází z dobrého finančního zázemí, si při sestavování svých cílů mohou samozřejmě 

stanovit náročnější, prestiţnější a dlouhodobější kritéria. To platí jak o obchodních 

společnostech, tak i o občanských sdruţeních. 

Mezi sportovní cíle patří zviditelnění se a dostání svého klubu či jednotlivých hráčů a 

sportovců do podvědomí diváků. Dalšími cíli jsou např. zvyšování a následné udrţení si 

výkonnostní úrovně, plnění vytyčených úspěchů v soutěţích, rozrůstání členské základny atd. 

Ekonomické cíle bychom mohli popsat jako cíle zaměřené na investice a materiální 

vybavení, tím pádem jsou orientovány především na vytváření finančních zdrojů, a to 

takových, které jsou schopny zajistit stabilitu organizace. 

Je normální a přirozené, ţe kaţdá sportovní organizace si vybírá vlastní strategie 

k naplnění svých vytyčených cílů. Některé kluby volí cílenou propagaci a ovlivňování 

veřejnosti k zpopularizování svého sportu, jiné sází na kvalitní trenéry a další se například 

snaţí vytvořit atraktivní prostředí pro jejich sport. 
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Jedná-li se o neziskovou organizaci, její strategie je zde vázána od sponzorů. Podle 

toho, jak silnou podporu mají, tak odváţné a finančně náročné cíle si mohou dovolit. Její 

součástí je i soustavná péče o vnější vazby a tomu i odpovídající kroky managementu. [1] 

 

Obr. 2.3 - Stanovení cílů sportovního klubu 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E Management a marketing sportu. (2009, str. 38) 

 

2.13 Metody a techniky výzkumu 

Výzkum můţe být definován jako systematické plánování, shromaţďování, 

analyzování, hlášení a zajištění údajů a jejich potřebných informací. [6] 

Metoda je tvořena systémem pravidel a principů vedoucích od určitých výchozích 

podmínek k dosaţení stanoveného cíle. Některé metody jsou pouţitelné víceúčelově, ve více 

vědních oborech, jiné pouze jen pro jeden z nich.  

V kaţdé metodě se pouţívají různé sociologické techniky, které jsou vlastně 

pracovními nástroji, jimiţ je shromaţďován materiál a jimiţ jsou zajišťována potřebná data 

pro interpretaci. [3] 
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2.13.1 Interpretace dat 

Interpretací dat získaných sociologickým výzkumem rozumíme zpracování materiálu 

nejčastěji za pouţití výpočetní techniky. Získáme velké mnoţství tabulek, grafů a jiných 

údajů – úkolem sociologa je získaná data vysvětlit. [3] 

Pro data získaná a data vypočítaná podle stanovených vzorců je nejpřehlednějším 

způsobem interpretace tabulkové zobrazení. Jako doplňující a dokreslující byly v tomto 

případě zvoleny výsledné grafy. 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybrala následující metody: práce 

s dokumenty, rozhovor a SWOT analýzu. 

2.13.2 Práce s dokumenty 

Práce s dokumenty se do značné míry podobá interpretaci dat. U obou způsobů 

výzkumu musíme vycházet z toho, ţe informace byly sebrány v terénu a uţ určitým způsobem 

zpracovány. Většinou byly zpracovány ze zcela jiných hledisek, neţ jsou ta, z nichţ chceme 

vycházet. Proto je nutné z dokumentů informace správně vybrat, kriticky zhodnotit a 

analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. [3] 

2.13.3 Rozhovor 

Typy rozhovorů: 

 standardizovaný rozhovor, 

 nestandardizovaný, volný rozhovor, 

 polostandardizovaný rozhovor, 

 rozhovor zjevný, 

 rozhovor skrytý, 

 rozhovor individuální (měkký, tvrdý, neutrální), 

 rozhovor skupinový. [3] 

Rozhovor s tajemníkem oddílu Vladimírem Muţíkem byl individuální, měkký. Tato 

forma rozhovoru má výhody v neformálnosti, stavu důvěry, pohody a volnosti otázek i 

odpovědí. Nevýhodou je, ţe vzhledem k volnosti otázek tazatel nemusí dostat odpověď na 

všechny původně zamýšlené otázky, protoţe obvykle vzhledem i vývoji rozhovoru dochází 

k modifikaci kontextu a rozsahu. 
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3 Možnosti financování a organizování chodu lyžařského oddílu LO 

Mladosť Banská Bystrica 

 

3.1 Charakteristika lyžařského oddílu LOM Banská Bystrica 

3.1.1 Historie 

Vznik LO Mladosť se datuje do první poloviny 70. let minulého století. Navázal na 

lyţařskou přípravku Červené Hvězdy Banská Bystrica, jejímţ hlavním posláním bylo 

vychovávat vrcholové sjezdaře bývalé ČSSR. 

LO Mladosť Banská Bystrica vznikl při bývalém pionýrském domě jako jeho zájmový 

krouţek, kde působil aţ do roku 1989. Po revoluci byl začleněný do krajského domu mládeţe, 

potom okresního, aţ nakonec vznikl v roce 1993 jako samostatný subjekt občanské sdruţení. 

LO měl významný podíl na výchově mnohých československých i slovenských reprezentantů, 

kteří v jeho řadách získávali první základy lyţařské abecedy.  

3.1.2 Název a sídlo sdružení 

Název: Lyţiarsky oddiel Mladosť (dále jen LOM) 

Sídlo: Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica 

3.1.3 Základní ustanovení 

1. LOM je ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. z 27. března 1990 o sdruţování občanů 

dobrovolným sdruţením občanů. 

2. LOM je otevřenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou, společenskou organizací, 

která vyvíjí svoji činnost na základě demokratických principů. LOM je organizace s 

právní subjektivitou. 

3. Prostřednictvím LOM jsou vytvořeny podmínky pro masový rozvoj lyţování a 

všeobecného sportovního rozvoje dětí a mládeţe. 

4. Všem dětem LOM umoţní rozvoj lyţařských schopností tak, aby je mohly vyuţít v 

rámci lyţařských závodů Slovenského poháru nebo veřejných závodů. 
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3.1.4 Hlavní cíle 

Posláním Lyţařského oddílu MLADOSŤ (LOM) Banská Bystrica je zabezpečovat 

odborné vedení lyţařského výcviku formou veřejné lyţařské školy pod dohledem 

kvalifikovaných trenérů. Pro talentované děti umoţnit další rozvoj lyţařských schopností a 

soutěţní lyţování v předţákovských a ţákovských kategoriích alpského lyţování. 

3.1.5 Organizace LOM 

Výcvik v LOM je organizovaný v ročnících a je členěný následovně: 

1. a 2. ročník tvoří základní kurz alpského lyţování. 

3. a 4. ročník tvoří nadstavbový kurz přípravy na lyţování v předţákovských 

kategoriích. 

V případě zájmu LOM vytvoří i mimořádné ročníky 

V kaţdém ročníku organizuje činnost vedoucí ročníku, který je zpravidla členem 

LOM. 

3.1.6 Trenérské zabezpečení 

LOM zajistí do ročníku jednoho kvalifikovaného vedoucího trenéra a pomocné trenéry 

podle zásady, jeden trenér na 12 dětských členů a minimální počet trenérů jsou tři, z toho 

nejméně jeden dospělý. 

Minimální počet dětí v ročníku je 15. 

3.1.7 Materiální zabezpečení 

Tréninky jsou organizované podle tréninkových plánů vedoucích trenérů schválených 

výborem LOM. Tréninková sezóna je 9 měsíců, od 15. září do 15. června. 

Výcvik na sněhu se v zimních měsících v základním kurzu uskutečňuje v lokalitě 

LOM, a to Malachov, anebo na veřejných svazích. 

Výcvik na sněhu pro nadstavbový kurz a mimořádné ročníky je organizovaný na 

veřejných lyţařských svazích. Vedení LOM vyvine úsilí o dosaţení nejlepších podmínek v 

těchto střediscích. 

„Suché“ tréninky se uskutečňují v tělocvičnách v termínech a lokalitách přidělených 

jednotlivým ročníkům. 
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V případě nepříznivých sněhových podmínek ve vlastních tréninkových lokalitách 

jsou tréninky organizovány na veřejných lyţařských svazích. 

Lyţařskou výstroj dětem rodiče zabezpečují individuálně, podle doporučení trenéra. 

Doprava na tréninky je individuální. 

Pouţívání vleků během tréninků v lokalitách LOM a tréninky v tělocvičnách jsou 

zahrnuty v základních poplatcích. 

Poplatky za vleky během tréninků na veřejných lyţařských svazích jsou hrazeny 

individuálně mimo základní poplatky. LOM zabezpečí hromadné slevy, pokud je 

provozovatel lyţařského střediska poskytuje. 

3.1.8 Poplatky 

Poplatky za výcvik jsou stanoveny v ceníku na aktuální sezónu. Ceník schvaluje 

Členská schůze LOM. 

Poplatky jsou dětskému členovi LOM odpuštěny při poskytnutí sponzoringu 

minimálně ve výši 300 Eur.
1
 

Poplatky za startovné na závodech, s výjimkou závodů, které organizuje LOM, hradí 

rodiče závodníků. 

Děti dobrovolných členů vedení LOM, vedoucích ročníků a trenérů jsou osvobozeny 

od základních poplatků za výcvik. 

Individuální slevy ze základních poplatků v LOM posuzuje a schvaluje vedení LOM 

po předloţení písemné ţádosti. 

Poplatky za výcvik byly pro sezónu 2009/2010 pro všechny ročníky LOM stejné. 

3.1.9 Členské 

Výška členského poplatku v LOM pro dospělé členy je uvedena v ceníku pro aktuální 

sezónu. 

3.1.10 Výhody členů LOM 

Sleva pro dítě člena LOM podle aktuálního ceníku, viz. příloha 2 

                                                
1 kurz ČNB platný 4. 5. 2011, euro = 24,210 Kč 
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Moţnost nákupu sportovní výstroje prostřednictvím LOM. 

Moţnost vyuţívat slevy poskytované reklamními a sponzorskými partnery LOM. 

3.1.11 Brigádnická činnost 

Brigádnickou činnost rodičů orientuje výbor LOM na neustálé zlepšování podmínek 

pro bezpečné zvládnutí lyţařského výcviku v jednotlivých lokalitách. Brigádnická činnost se 

podle vypracovaného plánu brigád (zodpovědný podpředseda pro technické věci) organizuje 

pod vedením jednotlivých vedoucích ročníků. Člen LOM je povinný odpracovat 16 

brigádnických hodin, s výjimkou trenérů. 

3.1.12 Zabezpečení služeb na vlecích během tréninků 

Vedoucí kaţdého ročníku, který uskutečňuje tréninky na vlastním vleku LOM, je 

povinen vypracovat rozvrh sluţeb na vlecích. Rodiče dětí, které jsou členy LOM, jsou povinni 

tyto sluţby odpracovat. V případě neschopnosti odpracovat sluţbu v stanoveném termínu je 

rodič povinen najít za sebe náhradu. Kaţdá neomluvená absence můţe být pokutována 

částkou ve výši 5 Eur. 

3.1.13 Organizace závodů „O cenu Mladosti“ 

Organizátorem závodů je Lyţařský oddíl Mladosť Banská Bystrica. Vedení LOM určí 

funkce dobrovolníkům, kteří zabezpečují závody. Dobrovolníky doporučí vedoucí ročníků. 

Kaţdý rodič je povinen tuto funkci přijmout a vykonat. 

Zařazení závodů „ O cenu Mladosti“ do kalendáře závodů Slovenského poháru před-

ţákovských kategorií, materiální vybavení a lokalitu zabezpečí vedení LOM. 

3.1.14 Závěrečné ustanovení 

Dětští členové se zúčastňují tréninkového procesu a závodů ve všech ročnících na 

zodpovědnost svých rodičů. LOM nepřebírá ţádnou odpovědnost za úrazy, zdravotní 

problémy a újmy během tréninků a závodů. 

Vedení LOM doporučuje rodičům v LOM, aby uzavřeli pro svoje děti úrazové 

pojištění a vykonali preventivní lékařskou prohlídku ke způsobilosti absolvovat tréninkový 

proces. 

Zaplacením školného dle ceníku LOM zákonný zástupce dítěte potvrzuje souhlas 

s tímto statutem. 
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3.2 Popis tréninkových lokalit 

3.2.1 Malachov 

Nadmořská výška: 726 m n. m. 

Lyţařské středisko Medvedica se nachází v Kremnických vrších, v Malachově. Od 

centra Banské Bystrice je vzdáleno cca 4 km. Je zde snadná dostupnost i autobusem MHD, 

linkou č. 51, z Banské Bystrice. Svah je mimořádně vhodný zejména pro rekreační nenáročné 

lyţaře a rodiny s dětmi. 

Počet lyţařských vleků: 4 

Provozní kapacita: 2100 os. / hod. 

 

Obr. 3.1 – Mapka lyžařského střediska Malachov/Medvedica 
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Zdroj: http://malovane-mapy.cz/old/ukazky-produktov/97.html 

3.2.2 Donovaly 

Nadmořská výška 915 – 1402m n. m. 

Středisko PARK SNOW Donovaly leţí na rozhraní Národního parku Nízké Tatry a 

Velké Fatry. Nacházejí se zde upravované lyţařské tratě vhodné pro začátečníky i pro náročné 

lyţaře. K dispozici je zde víc neţ 11km pravidelně upravovaných lyţařských tratí, víc neţ 

7km tratí zasněţovaných umělým sněhem. 

Počet lyţařských vleků: 19 

Provozní kapacita: 10500 os. / hod. 

Doprava autem z Banské Bystrice: 

 nejrychlejší trasa 35km (32min.) 

 nejkratší trasa 27km (38min.) 

Doplňkové sluţby: ski servis 

 

Obr. 3.2 – Mapka lyžařského střediska PARK SNOW Donovaly 

 

Zdroj: http://www.parksnow.sk/donovaly-zima/mapy-zimna_mapa.php 

http://www.parksnow.sk/donovaly-zima/mapy-zimna_mapa.php
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3.2.3 Králiky 

Středisko Králiky se nachází v krásné přírodní scenérii v pohoří Kremnických vrchů 

v nadmořské výšce 805 – 929 m n. m. a pouze 10 km od Banské Bystrice. Návštěvníkům 

nabízí lyţařské tratě lehké obtíţnosti. Sjezdovky jsou pravidelně upravované a zasněţované 

technickým sněhem. 

Počet lyţařských vleků: 2 

Provozní kapacita: 1500 os. / hod. 

Doprava autem z Banské Bystrice: 

 nejrychlejší trasa 17km (25min.) 

 nejkratší trasa 10km (27min.) 

Doplňkové sluţby: ski servis 

 

Obr. 3.3 – Mapka lyžařského střediska Ski Králiky 

 

Zdroj: http://www.holidayinfo.sk/map.cgi?id=3090233&l=1&resort=377 

http://www.holidayinfo.sk/map.cgi?id=3090233&l=1&resort=377
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3.2.4 Čertovica 

Lyţařské terény jsou situované na severních svazích sedla Čertovica, které se nachází 

na hřebenu Nízkých Tater v nadmořské výšce 1120 – 1460m n. m. Lyţařské terény jsou zde 

určeny pro zdatnější lyţaře. 

Počet lyţařských vleků: 5 (sedm lyţařských svahů o délce 12 km, většina tratí je 

uměle zasněţovaná, s mechanickou úpravou sněhu) 

Provozní kapacita: 3250 os. / hod. 

Doprava autem z Banské Bystrice: 58km (47min.) 

Doplňkové sluţby: ski servis 

 

Obr. 3.4 – Mapka lyžařského střediska Čertovica 

 

Zdroj: http://www.mojeslovensko.sk/certovica-lyziarske-stredisko 

 

http://www.mojeslovensko.sk/certovica-lyziarske-stredisko
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3.2.5 Selce 

Středisko Selce - Čachovo se nachází východním směrem od Banské Bystrice, na 

okraji Nízkých Tater v nadmořské výšce 470 - 650 m n. m. 

Lyţaři mohou vyuţít sjezdovky lehké a středně těţké obtíţnosti. Sjezdovky jsou 

pravidelně upravované a vybavené systémem technického zasněţování. 

Počet lyţařských vleků: 4 

Provozní kapacita: 3300 os. / hod. 

Doprava autem z Banské Bystrice: 8km (21min.) 

Doplňkové sluţby: ski servis 

 

Obr. 3.5 – Mapka lyžařského střediska Selce- Čachovo 

 

Zdroj: http://www.selce-cachovo.sk/img/graf_pohlad_orig.jpg 

 

 

http://www.selce-cachovo.sk/img/graf_pohlad_orig.jpg
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Všeobecně oddílu vţdy nejvíce vyhovoval Malachov. Jsou zde ale bohuţel stále větší 

a větší problémy. Minulou sezonu středisko uţ vůbec nefungovalo. I zimy jsou čím dál slabší, 

a tak na „prvňácké louce“ nebývá dostatek sněhu. 

U veřejných středisek je zase problém v tom, ţe málokteré chce povolit oddílu 

pouţívat brány v trénincích, coţ je pro vyšší ročníky problém. Poslední dva roky se nejvíc 

lyţovalo na Donovalech, kde jsou ceny sezonních lístků při nákupu v listopadu celkem 

příznivé. 

 

3.3 Popis jednotlivých ročníků 

Lyţařský oddíl Mladosť zabezpečuje celoroční sportovní aktivity pro děti mladšího 

školního věku v rozmezí 4 aţ 12 let. 

3.3.1 1. ROČNÍK 

Počet dětí: 48 

Počet trenérů: 5 

Lokalita: převáţně Malachov, posléze Donovaly, Králiky, Selce 

Trénovat se začíná uţ v září. V tomto období, kdy ještě není sníh, je zařazena na 

programu víkendová turistická část plus jednou týdně tréninky v tělocvičně, které pokračují 

celou sezonu. Po absolvování turistické části přichází na řadu lyţe. Nejprve však na trávě „na 

sucho“, aby se ţily s lyţemi, získaly takzvaný pocit lyţe a naučily se pár základních 

dovedností, jako je základní postoj, otočka a jiné, které jim posléze usnadní jejich první 

lyţařské pokusy. Tyto tréninky probíhají na oddílovém svahu v Malachově. 

S příchodem prvního sněhu si děti poprvé zkusí, jaké to je doopravdy lyţovat, a to 

převáţně na vlastním svahu, který se nachází jen kousek od města Malachov. A aţ si budou 

jistější a budou bravurně zvládat alespoň základy, vyjedou s trenéry a rodiči i na veřejné 

svahy, a to ve střediscích Králiky nebo Selce. 

Kdyţ sníh roztaje a uţ nebude moţné lyţovat, přichází na řadu opět turistika a přidají 

se k ní i kolečkové brusle a plavání. 
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3.3.2 2. ROČNÍK 

Počet dětí: 37 

Počet trenérů: 5 

Lokalita: Donovaly 

Přípravné období se skládá z turistické části, tréninků v tělocvičně a z imitace jízdy v 

obloucích na kolečkových bruslích. 

Tento ročník tráví celou lyţařskou sezonu v jedné lokalitě a tou jsou Donovaly. 

V tomto ročníku si děti poprvé vyzkouší jaké to je, kdyţ si stoupnou na start jako skuteční 

závodníci. Dobře zvládnutý výcvik sjezdové přípravy umoţnil většině dětí účast na závodech 

organizovaných vlastním oddílem ve středisku Medvedica v Malachově. Tyto závody byly 

pořádány díky aktivní účast rodičů při organizačním zabezpečení. Další závod, kterého se uţ 

ale účastnila jen skupina nejlepších dětí, byl Goralský klobúčik. 

Z vlastní iniciativy si tento ročník zorganizoval i zimní soustředění v lokalitě Velká 

Rača, které bylo uţitečné jak z pohledu výcviku, tak i z pohledu ohodnocení organizačních 

schopností vedení ročníku a kladného přístupu rodičů. Je to znakem zdravé atmosféry 

v ročníku, která je předpokladem dobrého fungování v budoucnosti. Toto zimní soustředění 

byla taková vlastní „akce navíc“, která nebyla zařazena v dlouhodobých tréninkových 

plánech, ze kterých je placeno letní soustředění Mošovce a zimní tréninkové jednotky. To 

znamená, ţe veškeré náklady s tímto soustředěním spojené byly hrazeny rodiči. 

3.3.3 3. ROČNÍK 

Počet dětí: 45 

Počet trenérů: 5 

Lokalita: Donovaly 

Třetí ročník zahájil svoji výcvikovou sezonu letním soustředěním, které se konalo v 

Mošovcích. Podzimní příprava byla zaměřená převáţně na rychlost, dynamickou sílu a 

speciální přípravu jízdy po spádnici na kolečkových bruslích. Turistika uţ nebyla nosným 

prvkem v přípravě, převládalo zaměření se na atletickou průpravu. 

Tréninkové jednotky probíhaly ve středisku Donovaly. Děti se celkově zúčastnily tří 

závodů, kterými byly: 
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 Malachov oddílový závod, 

 Donovalský psík, 

 Goralský klobúčik. 

Lyţařskou sezonu ukončili výletem na Štrbské pleso. V přechodném jarním období 

trenéři zaměřili své výcvikové úsilí hlavně na zvládnutí kolektivních míčových her, které se 

snaţili za pěkného počasí propojit náročnější turistikou a cyklistikou. 

3.3.4 4. ROČNÍK 

Počet dětí: 17 

Počet trenérů: 2 

Lokalita: Donovaly, Králiky, Čertovica, Selce 

Čtvrtý neboli poslední ročník je ročníkem závodním, proto se také netrénuje jen na 

jednom místě, ale pro větší pestrost svahů i tréninkovou různorodost navštěvují rozdílná 

střediska a jednou týdně zlepšují své dovednosti v tělocvičně. 

 

Tab. 3.1 Závody 4. Ročník 

29.1.2011  2.kolo SLP-P Malinô Brdo Ruţomberský Medvedík 

30.1.2011 3.kolo SLP-P Martinské Hole Martinský Spieţovec 

3.-4.2.2011 4. kolo SLP- Ţ Levočská dolina SG 

11.-13.2.2011 5.kolo SLP-Ţ Šachtičky SG - OS - SL 

12.2.2011 4.kolo SLP-P Poráč 
 

13.2.2011 5.kolo SLP-P Mlynky 
 

26.-27.2.2011 6.kolo SLP-Ţ Vrátna SL - OS 

26.2.2011 6.kolo SLP-P Kubínska Hoľa 
 

27.2.2011 7.kolo SLP-P Donovaly 
 

4.-6.3.2011 7.kolo SLP-Ţ Jasná  SG - OS - SL 

20.3.2011 Verejné Ţdiar STRACHAN CUP 

25.- 27.3. 2011 
 

GORALSKÝ 

KLOBÚČIK  

Zdroj: http://lomladost.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10 

http://lomladost.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=10
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3.4 Příjmy a výdaje 

Mezi příjmy kaţdého ročníku patří školné a členské plus dotace od města. 

Jelikoţ školné není pro všechny jednotné, protoţe jsou-li v oddílu sourozenci nebo 

děti členů mají nárok na slevu, proto budu počítat s průměrným školným na dítě, které jsme 

získali pomocí výpočtů z minulých let, coţ je 178,32 EUR. 

Členské je jednotně stanoveno 17 EUR na člena. 

Dotace vychází na kaţdý ročník 415 EUR. 

 

Mezi výdaje se řadí: 

 mzda trenérů, 

 poplatky za vleky a tělocvičny, 

 nájem, 

 startovné na závodech u druhého třetího a čtvrtého ročníku, 

 letní soustředění, taktéţ jen u těchto tří ročníků, 

 závody Goralský klobúčik, 

 náklady na energie, 

 nákup sportovní výstroje, jako jsou například brankové tyče a pomůcky na trénink 

v tělocvičně (míče, kuţely, švihadla apod.), 

 drobný nákup (organizace oddílových závodů Malachov, vybavení vlastní chaty), 

 ostatní náklady (ostatní náklady provozního charakteru, mimořádné náklady, reţijní 

náklady provozu, tvorby opravných poloţek apod.). 

 

3.4.1 Analýza příjmů a výdajů jednotlivých ročníků za sezonu 2009/2010 

Analýzu příjmů a výdajů jsem provedla za kaţdý ročník zvlášť, protoţe analýza oddílu 

jako celku by neměla takové vypovídající schopnosti, z důvodu rozdílné tréninkové i závodní 

náplně kaţdého ročníku. Vše jsem následně shrnula do jednoho grafu, viz Obr. 3.6. 
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Tab. 3.2 Příjmy a výdaje za 1. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 8559,36 € 

 členské 306 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1971,70 € 

 poplatky, nájem, energie, dr. nákup, 

ostatní náklady 2759,58 € 

 

Celkem: 9280,36 € Celkem: 4731,28 € 

ZISK: 4549,08 € 

 

 

 

 

Tab. 3.3 Příjmy a výdaje za 2. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 6597,84 € 

 členské 187 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 2307,10 € 

 poplatky, nájem, energie, dr. nákup, 

ostatní náklady 2759,58 € 

 startovné, soustředění, Goralský 

klobúčik 1304,6 € 

 

Celkem: 7199,84 € Celkem: 6371,28 € 

ZISK:828,56 € 
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Tab. 3.4 Příjmy a výdaje za 3. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 8024,40 € 

 členské 221 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 2573,10 € 

 poplatky, nájem, energie, dr. nákup, 

ostatní náklady 2759,58 € 

 startovné, soustředění, Goralský klobúčik 

3044,06  € 

 

Celkem: 8660,40 € Celkem: 8376,74 € 

ZISK: 283,66 € 

 

 

 

 

Tab. 3.5 Příjmy a výdaje za 4. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 3031,44 € 

 členské 119 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1749,50 € 

 poplatky, nájem, energie, dr. nákup, 

ostatní náklady 2759,58 € 

 startovné, soustředění, Goralský 

klobúčik 4348,65 € 

 

Celkem: 3565,44 € Celkem: 8857,73 € 

ZTRÁTA: 5292,29 € 

 

ZISK CELKEM ZA VŠECHNY ROČNÍKY: 369,01 € 
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Obr. 3.6 Grafické znázornění zisku a ztrát každého ročníku v sezoně 2009/2010 

 

 

 

Jak je moţné vidět z výše uvedených výpočtů, nejlépe je na tom finančně první ročník, 

potom následuje ročník druhý a posléze třetí. Všechny tyto tři ročníky se pohybují 

v plusových hodnotách. Jediný ročník, který vykazuje ztráty, je čtvrtý. 

Jelikoţ oddíl funguje jako celek a ne kaţdý ročník samostatně, celkově se oddíl 

pohybuje ve výsledných plusových hodnotách. To znamená, ţe ročníky se navzájem dotují, 

tedy především zisky v prvním ročníku vykrývají ztráty ve čtvrtém, způsobené tím, ţe tento 

poslední ročník jezdí hlavně na závody a také je zde veliký odpad dětí, které uţ nechtějí 

nadále trénovat nebo nepodávají takové výkony, aby se tomuto sportu věnovaly závodně a 

posléze moţná i profesionálně. Odpad dětí pro ztrátu zájmu se ovšem netýká jen přechodu ze 

třetího do čtvrtého ročníku, i kdyţ v tomto případě je největší, mnohdy se zde setkáváme s 

poklesem aţ o 50%. Druhý největší pokles dětí aţ 30% bývá mezi prvním a druhým 

ročníkem. Tento pokles je zapříčiněn ztrátou zájmu tím, ţe to děti nebaví, preferují jiné 

činnosti ve svém volném čase, nebo prostě rodiče nemají prostředky, prostor a čas je vozit na 

tréninky a financovat výstroj. Na druhou stranu nejniţší pokles dětí je mezi druhým a třetí 

ročníkem, obvykle jen do 10%, protoţe kdyţ uţ jednou děti s výcvikem začaly a mají za 

sebou první dva roky, znamená to, ţe je to baví, ţe tam chodí rády a nepřeruší to, co uţ 

jednou začaly uprostřed výcviku. 
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Odpad dětí při postupování z ročníku do ročníku je jev vyskytující se kaţdoročně a 

stále v přibliţně stejné míře, i kdyţ výkyvy se mohou občas samozřejmě objevit a musí se s 

nimi počítat. 

 

3.4.2 Předpoklad příjmů a výdajů nové sezony 2010/2011 

Při návrhu financování další sezony je potřeba počítat s poklesem počtu dětí 

při přechodu z ročníku do ročníku. Tyto propočty jsou odvozeny od procentuálního poklesu 

uvedeného v minulé kapitole. Pokud však dojde k úbytku dětí, následně rovnoměrně klesá i 

mnoţství trenérů potřebných na jeden ročník. Proto se kapacita ročníků změní následovně: 

 2. ročník = 34 dětí a 4 trenéři, 

 3. ročník = 33 dětí a 4 trenéři, 

 4. ročník = 22 dětí a 3 trenéři. 

Školné zůstává na průměrných hodnotách za jedno dítě: 178,32 EUR 

Členské taktéţ zůstává na hodnotách, jakých dosahovalo v předcházející sezoně, coţ 

je 17 EUR na člena, a jen se přesunulo o ročník výše, jelikoţ členy oddílu tvoří většinou 

rodiče dětí v LOM. Proto i oni kaţdým rokem postupují do vyššího ročníku společně se svými 

dětmi. Členy oddílu většinou zůstanou celé čtyři roky a nedochází k nijakým razantním 

poklesům členské základny, protoţe se jedná o zapálené nadšence, ba dokonce je zde i moţný 

nárůst zájmu o členství. Kvůli nízkým počtům členů by průměrné číslo nedosahovalo 

vypovídacích hodnot, proto se počítá s nezměněnými hodnotami. 

Taktéţ se zde počítá s poloţkou dotace od města ve stejné výšce jako předešlou 

sezonu, coţ činí 415 EUR na jeden ročník. 

Výdaje se pozmění v poloţkách startovné, soustředění a Goralský klobúčik, to proto, 

ţe se sníţí počty dětí. Dále se předpokládá zvýšení poplatků za energie ve výši 2%, a to 

vzhledem k nízké míře inflace (meziroční inflace SR: 2009 1,6% a 2010 1%). Při drobném 

nákupu a ostatních nákladech se nepočítá s ţádnými investicemi do nového vybavení, bere se 

v potaz pouze reprodukce starého a dosluhujícího materiálu, například výměna špatných 

slalomových brankových tyčí, proto poloţka zůstává téměř stejná. 
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Předpokládané výdaje za jednotlivé ročníky: 

 

 

Tab. 3.6 Předpokládané příjmy a výdaje za 2. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 6062,88 € 

 členské 306 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1577,36 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 startovné, soustředění, Goralský 

klobúčik 1198,84 € 

 

Celkem: 6783,88 € Celkem: 5561,08 € 

ZISK: 1222,80 € 

 

 

 

 

Tab. 3.7 Předpokládané příjmy a výdaje za 3. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 5884,56 € 

 členské 187 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1845,68 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 startovné, soustředění, Goralský 

klobúčik 2232,45 € 

 

Celkem: 6486,56 € Celkem: 6863,01 € 

ZTRÁTA: 376,45 € 
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Tab. 3.8 Předpokládané příjmy a výdaje za 4. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 3924,04 € 

 členské 221 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1543,86 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 startovné, soustředění, Goralský 

klobúčik 5626,60 € 

 

Celkem: 4559,04 € Celkem: 9974,48 € 

ZTRÁTA: 5395,44 

 

CELKEM ZTRÁTA 4549,09 € 

 

Podle výše uvedených propočtů by do prvního ročníku následující sezony mělo 

nastoupit minimálně tolik dětí, aby vyrovnaly ztráty způsobené poklesem dětí v ročnících dva, 

tři a čtyři. 

Z hlediska vykrytí ztrát způsobených ročníky dva, tři a čtyři se jako nejvýhodnější 

způsob jeví určit minimální počet dětí v prvním ročníku, jejich školné a příspěvky tak, aby 

v plné míře tyto ztráty pokryly. Vzhledem k celkové ekonomické situaci (doznívající 

hospodářská krize) je pouţití klasické metody sniţování ztrát neziskových organizací díky 

navyšování dotací nereálné. 

Pro tento příklad je pouţit výpočet bodu zvratu, ve kterém je základním vzorcem: 

PŘÍJMY = VÝDAJE 

V této modelové situaci, na zjištění minimálního počtu dětí v prvním ročníku a pokrytí 

financování celého oddílu, byl vzorec upraven následovně: 

DOTECE + x • ŠKOLNÉ + 
 

 
 • ČLENSKÉ = ZTRÁTY + PNENN + 

 

  
 • MZDA 

dotace = 415 € 

školné (průměrné školné na jednoho ţáka) = 178,32 € 



39 

 

členské = 17 € (počítají se v průměru tři členové na jednoho ţáka) 

ztráty (celkové ztráty za druhý, třetí a čtvrtý ročník) = 4549,09 € 

PNENN (poplatky, nájem, energie, dr. nákup, ostatní náklady) = 2782,88 € 

mzda (průměrná mzda na jednoho trenéra v prvním ročníku) = 394,34 € (bere se v 

potaz jeden trenér na deset dětí) 

 

Po dosazení všech čísel do vzorce vychází proměnná x = 47,86. 

Z řešení tohoto příkladu vyplývá, ţe oddíl musí v nadcházejícím roce nabrat 

minimálně 48 nových ţáků, aby byl schopen samostatně se uţivit. Počet členů by v tomto 

ročníku byl 16 a potřebný počet trenérů k výuce 5, viz. následující tabulka: 

 

 

Tab. 3.9 Předpokládané příjmy a výdaje za 1. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 8559,36 € 

 členské 272 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1971,70 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 

Celkem: 9246,36 € Celkem: 4756,58 € 

ZISK: 4489,79 € 

 

Z této tabulky ale vyplývá, ţe oddíl by byl celkově ve ztrátě 59,31 EUR. Záporný 

výsledek je způsoben tím, ţe na 48 dětí matematicky vychází 4,8 trenéra, a to se samozřejmě 

musí zaokrouhlit na celé číslo směrem nahoru na 5 trenérů. Nárůst nákladů způsobený tímto 

zaokrouhlením je v následující tabulce plně pokrytý nárůstem počtu dětí ze 48 na 49. 

Obr. 3.7 graficky znázorňuje předpokládané zisky a ztráty všech čtyř ročníků. 
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Tab. 3.10 Předpokládané příjmy a výdaje za 1. ročník 

Příjmy Výdaje 

 školné 8737,68 € 

 členské 272 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 1971,70 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 

Celkem: 9424,68 € Celkem: 4756,58 € 

ZISK: 4668,11 € 

 

CEKOVÝ ZISK ZA ODDÍL: 119,02 € 

 

Obr. 3.7 Grafické znázornění předpokládaného zisku a ztrát každého ročníku 

v následující sezoně 

 

 

 

Nepodaří-li se oddílu provést takový nábor, aby nových dětí bylo minimálně 49, je 

nutné provést výpočet potřebný ke zjištění minimálního počtu dětí potřebných k tomu, aby 
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byl první ročník schopen financovat alespoň sám sebe. Pouţije se podobný vzorec, který je 

uveden výš, pouze se vypustí poloţka ztráty zbylých tří ročníků: 

DOTECE + x • ŠKOLNÉ + 
 

 
 • ČLENSKÉ = PNENN + 

 

  
 • MZDA 

 

Po dosazení do tohoto vzorce vychází proměnná x = 16,4. 

Tento výsledek udává, ţe pokud chce oddíl znovu otevřít první ročník, i kdyby nebyl 

schopen financovat všechny ztráty ostatních ročníků, musí být minimální počet nově 

nastupujících ţáků alespoň 17. Při sedmnácti dětech je potřeba k výuce 2 trenéry a počet 

členů by v tomto případě byl 6. 

 

 

Tab. 3.11 Předpokládané příjmy a výdaje za 1. ročník s počtem 16 dětí 

Příjmy Výdaje 

 školné 3031,44 € 

 členské 102 € 

 dotace 415 € 

 

 mzda 778,68 € 

 poplatky, nájem, energie 1609,88 € 

 dr. nákup, ostatní náklady 1175 € 

 

Celkem: 3548,44 € Celkem: 3573,56 € 

ZTRÁTA: 25,12 € 

 

Z výpočtu nám opět vyšlo, ţe pro finanční zabezpečení samotného prvního ročníku se 

musí počet dětí zvýšit z minimálních 17 na 18. Po provedení tohoto kroku se školné zvýší na 

3209,76 € a díky tomu vychází celkový zisk za první ročník 153,2 €. 

 

Tyto propočty vychází se statistických údajů získaných za předešlé roky a počítá se s 

průměrnými hodnotami. To znamená, ţe se jedná o orientační návrh, který pomůţe vedení 

lyţařského oddílu a trenérům především při realizaci náboru dětí do prvního ročníku a 

celkovému plánování finančního zabezpečení nové sezony. Vzhledem k často se měnícím 
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sněhovým podmínkám v průběhu sezony je nutné operativně přizpůsobovat tréninkové plány i 

účasti na závodech. A z toho vyplývá potřeba průběţně těmto okolnostem přizpůsobovat i 

finanční plán. 

 

3.5 SWOT analýza 

Tab. 3.12 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Výchova vlastního trenérského kádru 

Práce s mládeţí 

Tradice 

Aktivní způsob ţivota dětí a mládeţe 

Sníţení náchylnosti k nemocem 

Rozdělení výuky do samostatných ročníků 

Pořádání vlastních závodů 

Fyzická a psychická příprava jedince 

 

 

Nízká tréninková účast 

Sniţování počtu nových členů 

Nízký výkonnostní růst 

Malá podpora do města 

Neochota některých rodičů 

Nízká propagace 

Ztráta vlastních tréninkových svahů 

 

Příležitosti Hrozby 

 

Trend zdravého ţivotního stylu 

Rostoucí obliba a dostupnost sjezdového 

lyţování 

Nedostatek volného času rodičů k učení 

svých dětí 

 

 

Klimatické změny 

Konkurence 

Vznik nových sportovních odvětví 

Demografický vývoj obyvatelstva 

Úplná ztráta dotací od města 

Nízký počet dětí v ročníku 
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Silné stránky 

Práce s mládeţí, aktivní způsob ţivota dětí a mládeţe, sníţení náchylnosti k nemocem, 

fyzická a psychická příprava jedince. Všechny tyto pojmy se v současné době dostávají čím 

dál více do popředí a povědomí lidí. Zdravý ţivotní styl se stává čím dál více populárnější a 

„in“. To je samozřejmě dobře. Opravdu děti, které tráví svůj volný čas pohybovou aktivitou, 

ve které se setkávají se svými vrstevníky, jsou adaptabilnější, jsou mnohem méně nemocné 

neţ děti sedící doma u počítače. Dále se učí vycházet s lidmi a taky hrát „fair play“ nejen ve 

sportu, ale i v ţivotě. 

 

Slabé stránky 

Nízká tréninková účast není moţná aţ takovým problémem dětí, ţe by se jim nechtělo, 

ţe by byly líné, nebo dokonce ţe by je to nebavilo, ale spíš se zde setkáváme s neochotou 

rodičů své ratolesti vozit na tréninky jak do tělocvičen, tak do různých lyţařských středisek. 

Je-li špatná docházka, potom není divu, ţe děti nedosahují výkonů, na které by ve svém věku 

a ve své kategorii měly dosahovat, i kdyţ je to v jejich moţnostech a v plánech na sezonu. 

Dochází-li na tréninky pravidelně třetina aţ polovina dětí a ostatní to berou pouze jako 

příleţitostné akce, nastává trenérům organizační problém. Tím problémem je, ţe se neustále 

prohlubují výkonnostní rozdíly dětí v jednom ročníku, coţ je mnohem náročnější na vytváření 

tréninkové náplně. To, co je pro jedno dítě uţ samozřejmé, jiné ještě nezvládá, a tak se musí i 

v samostatném ročníku vytvářet další skupiny podle zdatnosti. Tento problém oddíl brzdí i při 

výběru obtíţnosti střediska pro trénování, jelikoţ se musí brát ohled na výkonnostně slabší 

jedince. Jiţ zmiňovaná neochota rodičů nesouvisí jen a pouze s vozením svých dětí na 

tréninky, ale oproti minulosti razantně poklesl zájem rodičů o poskytování bezplatných 

brigádnických hodin pro rozvoj materiální základny lyţařského oddílu. 

Celkem významnou slabou stránkou, která má za hlavní důsledek narůstání výdajů, 

jsou ztráty oddílových lyţařských svahů. Před patnácti lety oddíl vyuţíval na výcvik tři 

vlastní svahy. V současnosti je to pouze jeden, a to tzv. „prvňácká louka“ Malachov. Mezi ty 

svahy, na kterých jiţ není moţné provozovat výcvik, patří Suchý vrch, dříve vyuţívaný 

druhým ročníkem, a svah pro třetí ročník v Malachově. Suchý vrch představoval ideální 

podmínky pro výuku ve druhém ročníku, svah měl přiměřený sklon pro děti lyţující druhým 

rokem a ještě k tomu u něj byla i menší vlastní chata. Ovšem se zrušením veřejné chaty, která 

byla u parkoviště, se město přestalo starat o příjezdovou komunikaci, která byla v zimních 
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měsících absolutně nesjízdná. O druhý svah oddíl přišel na základě restituce a následného 

prodeje svahů a luk, kde třetí oddíl provozoval svoji výuku.  Pro budoucí sezonu zůstává 

oddílu pouze jediný vlastní svah, který vyuţívá první ročník a snad nepřijde i o tuto poslední 

nízkonákladovou variantu výuky, která je značným přínosem pro oddíl i z finančního 

hlediska. 

 

Příležitosti 

Velkou příleţitostí je bezpochyby současný a stále se rozvíjející trend zdravého 

ţivotního stylu, který „hraje do karet“ všem sportovním odvětvím. Sjezdové lyţování 

samozřejmě není výjimkou. Ba naopak, jeho obliba i u laické veřejnosti roste. I kdyţ sjezdové 

lyţování nepatří zrovna mezi nejlevnější sporty, díky zvyšující se ţivotní úrovni si tuto 

sportovní aktivitu můţe dovolit stále víc a víc lidí. Zvyšující se ţivotní úroveň si zase bohuţel 

bere úroky ve formě volného času. Proto kdyţ si rodiče uţ udělají čas, chtějí si pořádně 

odpočinout, nebo čas plně vyuţít a uţ nemají čas na to, aby své děti sami učili lyţovat. A 

právě tady přichází na řadu lyţařský oddíl, například právě takový, jakým je LO Mladosť. 

 

Hrozby 

Asi největší hrozbou, kterou však člověk nemůţe ţádným způsobem ovlivnit, jsou 

změny klimatu, se kterými se v poslední době potýkáme stále častěji. V posledních letech uţ 

není moţné vyuţívat vlastní svahy s vlastními vleky kvůli nedostatku sněhu a musí se 

vyjíţdět na veřejné svahy s moţnostmi umělého zasněţování. Tato varianta není špatná, ale 

v mnohých případech značně omezující vzhledem k tomu, ţe na daném svahu nejsou sami, 

nemohou si jen tak kdykoliv a kdekoliv postavit branky, protoţe se jim do nich často 

připletou cizí lidé. Je-li pěkné počasí, o to více lidí na veřejný svah dorazí a s dětmi si mohou 

i překáţet, nemluvě o tom, ţe u menších dětí je potřeba více prostoru k natrénování větších 

obloučků a mnohem snáze tady hrozí moţnost sráţky s návštěvníky střediska. Malý lyţař 

přece jen začíná, učí se a ještě není schopen zkoordinovat svůj pohyb tak jako děti z vyšších 

ročníků. 

Konkurence je dobře známý pojem ve všech odvětvích, nejen v těch sportovních. Dala 

by se označit jako neustálý a nepřestávající boj nebo alespoň pokus o to mít v něčem navrch, 

být něčím zajímavý, jedinečný, být největší a spoustu dalších věcí, se kterými se však 
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nesmíme spokojit při jejich dosaţení. Nesmí neusnout na vavřínech, ale musí se neustále 

snaţit o nové a nové nápady, vylepšení, inovace atd. Jako konkurenci můţeme označit nejen 

stávající lyţařské oddíly a kluby, ale i vznik nových klubů a oddílů a posléze i vznik jiných 

zimních sportovních odvětví. Pro lyţařskou školu je hrozbou vznik nové konkurence, 

například ve formě snowboardové školy. Nebo mezi stávající konkurenty, podle Slovenské 

lyţařské asociace, patří na území města Banská Bystrica sedm dalších lyţařských klubů se 

zaměřením na sjezdové/alpské lyţování. 

 

3.6 Možné finanční zdroje LOM 

3.6.1 Zdroje financování z vlastní činnosti 

Členské příspěvky 

LOM má zavedené jak školné, které platí děti účastnící se výuky, tak i členské, které 

je vybíráno od dospělých členů oddílu. 

Tyto dvě poloţky jsou současným největším, nejspolehlivějším a nejstabilnějším 

zdrojem financí potřebných pro fungování oddílu. Členské je stanoveno ve výši 17EUR, a to 

bez rozdílu, bez moţnosti slev. Školné se pohybuje v rozmezí 146 aţ 199EUR. Výše slevy je 

odvozena dle následujících kritérií: 

 je-li v oddíle 1 dítě z rodiny a ţádný z jeho rodičů není členem, potom platí 

plný poplatek ve výši 199EUR, 

 jsou-li v oddíle 2 děti z rodiny a ţádný z jeho rodičů není členem, potom 

poplatek za kaţdé dítě činí 159EUR, 

 je-li v oddíle 1 dítě z rodiny a alespoň jeden z rodičů je členem oddílu, potom 

platí poplatek 176EUR, 

 jsou-li v oddíle 2 děti z rodiny a alespoň jeden z rodičů je členem oddílu, 

potom činí poplatek za kaţdé dítě 146EUR. 

 

Dotace 

Další vyuţívanou moţností financování oddílu jsou dotace od města. V této oblasti, 

kde klesá daňová výtěţnost na úrovni obcí, ovšem nelze očekávat jejich navýšení. 
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Dary 

Tato varianta není častým zdrojem financí oddílu. Jedná se především o dary rodičů, 

kteří mají v oddíle vlastní děti, a tak chtějí být nápomocni. Dalšími potenciálními dárci jsou 

snad uţ jen zapálení sportovci, fanoušci alpského lyţování nebo příbuzní a známí, kteří mají 

nebo měli s oddílem v minulosti něco společné. Jelikoţ dary se vyskytují většinou v menších 

částkách a hodně nepravidelně, ve finančních plánech se s nimi nepočítá. 

 

Startovné 

Startovné taktéţ patří k zanedbatelnějším zdrojům. Oddíl pořádá jen jedny vlastní 

závody v Malachově a ty se v poslední době, kvůli neustále zhoršujícím se sněhovým 

podmínkám, neuskutečňují kaţdoročně, nebo účast závodníků na nich klesá. 

 

3.6.2 Zdroje financování z doplňkových činností 

Sponzorské příspěvky 

Se sponzoringem je úzce spjata protisluţba. Kaţdý sponzor chce, kdyţ klubu poskytne 

finanční nebo i materiální prostředky, být co nejvíce vidět. A právě jsme narazili na kámen 

úrazu. LOM provozuje základní výcvik alpského lyţování a účastní se lokálních závodů a 

není schopen na této výkonnostní úrovni tuto protisluţbu poskytnout. Proto vyskytnou-li se 

nějaké sponzorské příspěvky, mají spíš charakter darů od právnických osob podnikajících 

rodičů. 

Toto se týká především prvních tří ročníků, které na rozdíl od čtvrtého během sezony 

neabsolvují tolik závodů. Čtvrtý ročník je na tom úplně jinak, pro něj by sponzorský 

příspěvek byl velice ţádaným zdrojem i s moţností nabídnutí jiţ zmiňované protisluţby 

například ve formě loga na oddílových kombinézách při závodech. 

 

Bankovní půjčky ani cizí zdroje nepřichází v případě LOM v úvahu, oddíl nemá ţádné 

lukrativní zdroje, kterými by se mohl zaručit. 
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3.6.3 Zdroje ze speciálních aktivit 

Nesportovní aktivity 

Společenskou akcí oddílu je ples pořádaný členy oddílu. Zisk z této akce je vytvořený 

prodejem vstupenek a lístků do tomboly. 

S aktivní výpomocí, ve formě bezplatných brigád provozovaných převáţně členy 

oddílu, se automaticky počítá při údrţbě a provozu lyţařského vleku, svahu, chaty a při 

pořádání závodů v Malachově. 

Ve finančních plánech ani brigády ani plesy nejsou kvantifikované, protoţe finanční 

efekt z plesu je jen symbolický. Brigády negenerují finanční zdroje, ale kryjí náklady, které 

by vznikly při nájmu zaměstnanců nebo firem na různé opravy. 

 

Z analýzy, z výsledků zpráv a výkazů vyplývá, ţe celý oddíl Mladosť stojí a padá na 

počtech dětí a nadšení rodičů. 

 

3.7 Organizování sezony v LOM 

Plánování 

Prvním krokem před samotným organizováním je plánování a vytyčení si hlavních i 

podpůrných cílů, které zajistí hladký chod ročníků během následující sezony. 

Dle prognóz vyplývajících z minulých let se musí počítat se stejně velkým nebo 

dokonce i menším zájmem o výuku v prvním ročníku. Proto je důleţité zavést jiţ předem 

opatření, která by případný razantní pokles budoucích prvňáčků vyrovnala a oddíl by se 

nemusel potýkat s existenčními problémy kvůli nedostatku finančních prostředků. 

V tomto případě by cíle měly být zaměřeny především na to, aby si oddíl vytvořil 

takové podmínky, při kterých by nebyl problém s náborem do prvního ročníku. Měla by být 

zvýšena propagace, a to nejen zmiňovaného náboru, ale i celého oddílu. Proto je nezbytné 

snaţit se na sebe upozornit a upoutat širokou veřejnost například vyvěsit informační letáky 

v městské hromadné dopravě, umisťovat své logo tak, aby si jej kaţdý všiml, vymyslet 

poutavý slogan, který by prostřednictvím rádií nebo místního rozhlasu v daném lyţařském 

středisku zaujal posluchače a byl snadno zapamatovatelný. Dalším cílem by bylo získání a 

následné udrţení si štědrého sponzora a podáním ţádosti o dotaci od města. 



48 

 

Organizování 

Náplní samotného organizování je dosahování vytyčených cílů v procesu plánování. 

Dále zabezpečení kvalitní výuky z hlediska trenérského i z hlediska místa výuky. To znamená 

mít dostatečně kvalifikované trenérské zabezpečení i další sílu ve formě pomocných trenérů. 

Výběr středisek musí být přizpůsoben zdatnosti lyţařů v ročníku, je potřebné zajistit 

materiální vybavení jak do tělocvičen ve formě míčů, švihadel, různých překáţek apod., tak i 

na trénink na sněhu jako jsou například branky. 

Na trénincích má zásadní slovo hlavní trenér a po něm všichni ostatní trenéři, rodiče 

by se neměli do výuky vměšovat. 

 

Pokud je hlavním cílem ziskovost, je potřebné zabezpečit dostatečné mnoţství dětí do 

prvního ročníku. V případě, ţe se to nepodaří zajistit, bude nutné provést opatření popsané 

v následující kapitole. 
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4 Návrhy a doporučení pro lyžařský oddíl LO Mladosť Banská Bystrica 

Prvním a dříve jiţ zmiňovaným návrhem by bylo zintenzivnit propagaci jak náboru do 

prvního ročníku, tak i celého oddílu. 

Velice vhodným místem pro získávání nových dětí jsou školky a hodiny tělesné 

výchovy na základních školách. Trenér můţe nejprve zhlédnout jejich hodinu, zjistit jak jsou 

na tom se sportem, zda jsou pohybově nadané a posléze si s nimi informativně promluvit, dát 

jim letáček pro rodiče (viz Příloha 2), nebo některým, budou-li mít zájem, i přihlášku (viz 

Příloha 3), kterou mohou doma s rodiči vyplnit a poslat. 

Jakmile oddíl začne provádět nábor i tímto způsobem, měly by být hlavní součástí 

letáčků i vlastní internetové stránky. Oddíl si sice jiţ internetové stránky zřídil, ale běţný 

uţivatel se na nich moc informací nedočte. Proto by si oddíl měl zvolit správce stránek, který 

by stránky průběţně aktualizoval, vkládal nové fotky, informace a různé zajímavosti týkající 

se LO Mladosť. 

Aktivní nábor je jednou z variant, jak zvýšit počty dětí, tím pádem i tok financí do 

oddílu. Bohuţel kaţdý rok se nepodaří získat minimální počty členů a především ţáků do 

prvního ročníku, proto oddílu nezbude jiné řešení, neţ sáhnout k méně populárním variantám 

jako je zavedení jednorázového zápisného a zrušení slev na školné pro sourozence a děti 

členů. Kdyţ tato opatření nebudou stačit, dalším krokem bude zvednutí školného v celém 

oddíle. Pokud oddílu od váţných finančních problémů nepomůţe ţádné z vyjmenovaných 

opatření, bude se muset přistoupit ke krizovému opatření.  

Kaţdá krize, má-li být vyřešena, si ţádá oběti. Proto oddíl bude muset zredukovat 

čtvrtý ročník na jen ty netalentovanější děti, které mají šanci uspět i ve vyšších věkových 

kategoriích. Kdyţ nepomůţe ani toto, oddíl bude muset celý čtvrtý ročník úplně zrušit. Pokud 

by se ovšem v daném zrušeném ročníku nacházely opravdu velmi talentované děti a chtěly by 

opravdu pokračovat dále, bylo by to moţné, ale jen za podmínek, ţe by se čtvrtý ročník 

osamostatnil a fungoval by na vlastní bázi financování jen s oficiálním zastřešením LOM. 

Všechny výdaje by museli platit rodiče. 
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5 Závěr 

Jako hlavní cíl jsem si stanovila zpracovat vzorový rozpočet pro kaţdou nastávající 

sezonu a zároveň jsem se snaţila definovat nejpodstatnější úkoly pro zajištění dlouhodobého 

fungování lyţařského oddílu. 

Ze všech analýz, získaných údajů a provedených výpočtů je zřejmé, ţe nejdůleţitější 

pro nadcházející sezony bude mít co nejvíce dětí v prvním ročníku. První ročník je totiţ 

klíčovým bodem ve financování celého oddílu. Jak jiţ bylo řečeno, tento ročník dotuje ostatní 

ročníky a v převáţné míře ten poslední. Prvňáčci totiţ nejezdí na ţádné závody ani na 

soustředění a výcvik je provozován na svahu ve vlastnictví oddílu Mladosť, tedy zde odpadají 

i poplatky za veřejné vleky. 

Mnohem závaţnější problém neţ odpad dětí při postupu z ročníku do ročníku je 

pokles nových dětí nastupujících do prvního ročníku, který je z hlediska financování celého 

oddílu klíčovým bodem a bez kterého by oddíl jako celek měl váţné finanční potíţe. 

Prozatím oddíl vykazuje pořád ještě zisky, protoţe do prvního ročníku nastoupilo 

relativně velké mnoţství dětí. Na začátku fungování oddílu se do něj kaţdoročně hlásilo 

kolem 100 dětí. Dokonce byly i rok, kdy se ani všichni zájemci o výuku nemohli přijmout. 

To, ţe do oddílu nebyly přijaty všechny ucházející se děti pro obrovský zájem, je bohuţel 

minulostí. Teď oddíl bojuje s opačným problémem a je rád, kdyţ má v prvním ročníku 

alespoň kolem 40 dětí. Tento pokles můţeme vidět i v současném sloţení oddílu.  

Způsobený pokles je zapříčiněn jak demografickým vývojem obyvatelstva, tak i tím,  

ţe kdyţ oddíl začínal svou existenci, v Banské Bystrici a okolí zdaleka nebylo tolik 

lyţařských oddílů jako dnes. V minulosti byla konkurence daleko menší, aţ postupem času se 

rozrostl zájem o toto sportovní odvětví a tady narostl i počet lyţařských škol a oddílů 

v Banské Bystrici, a to i díky tomu, ţe v blízkém okolí města jsou vhodné podmínky pro 

výuku alpského lyţování. To znamená, ţe počet dětí, které mají zájem o výuku alpského 

lyţování, zase tolik nepoklesl, jen se rozprostřely do nově vznikajících oddílů. Budou-li 

nadále vznikat nové a nové oddíly, můţe se stát, i vzhledem ke klesající porodnosti, ţe do tří 

aţ pěti let zanikne některý z oddílů pro nízké počty dětí a málo financí. 

  



51 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] ČASLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1.vyd. Praha: Olympia a. s., 2009. 

228 s. ISBN 978-80-7376-150-9. 

[2] DURDOVÁ, I. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. 122 s. 

ISBN 80-248-0130-2. 

[3] DURDOVÁ, I. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 1999. 60 s. ISBN 80-7078-691-4. 

[4] DURDOVÁ, I. Základní aspekty marketingu ve sportu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2009. 88 s. ISBN 978-80-248-0827-7. 

[5] GRUNVALD, R. Finanční analýza a plánování. Praha: Nad zlato, 1992. 110 s. ISBN 80-

900383-8-7. 

[6] KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management, 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. 

[7] LEDNICKÝ, V. Strategický management. 2.vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose 

Komenského, 2003. 179 s. ISBN 80-7048-019-x. 

[8] LEDNICKÝ, V. Stručná učebnice základů managementu. 2. vyd. Ostrava: Repronis 

Ostarva, 2008. 62 s. ISBN 978-80-7329-201-0. 

[9] LEDNICKÝ, V. Základy managementu. 1.vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose 

Komenského, 2000. 165 s. ISBN 80-7048-017-3. 

[10] NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 263 s. ISBN 

80-85866-68-4. 

[11] NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu vybrané kapitoly. 2.vyd. Praha: Vysoká škola 

ekonomická v Praze Nakladatelství Oeconomica, 2009. 120 s. ISBN: 978-80-245-1521-2. 

[12] REKTOŘÍK, J. A KOLEKTIV Organizace neziskového sektoru, Základy ekonomiky, 

teorie a řízení. 2. vyd. Praha: Ekopress s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5. 

 

[13] Ministerstvo vnitra České republiky. Manuál sdružení [online]. 2011, [cit. 2011-4-8]. 

Dostupný z WWW: < www.mvcr.cz/soubor/manual-sdruzeni-pdf.aspx>. 



52 

 

[14] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Organizačná štruktúra [online]. 2011, [cit. 

2011-4-8]. Dostupný z WWW: <http://www.minv.sk/?info-neziskove>. 

[15] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Občianske združenia [online]. 2011, [cit. 

2011-4-8]. Dostupný z WWW: < http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-3>. 
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