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Š
port je láska. Dokáže prinášať emócie, spolupatričnosť, 

zrazu sa pri ňom všetci odievame do národných vlajok, 

skandujeme, spievame hymnu. V špecializovanej prílohe 

Stratégií Športový marketing sa viac ako pocitmi zaoberá-

me číslami, výtlakom, silou partnerstiev. A zásadnou otázkou: 

Dokáže šport generovať peniaze? Nuž, keby to nedokázal, tak 

asi by tak veľmi nelákal veľké značky, agentúry a celé tímy or-

ganizátorov. Televízie sa bijú o športové práva a firmy o priazeň 

sponzorov pri organizovaní podujatí.

Je výhodné uveriť sile športu? Na túto otázku sa pokúša odpo-

vedať Peter Pukalovič, muž, ktorý organizuje bežecké, cyklis-

tické a najnovšie už aj konské preteky. Jeho agentúra BeCool 

spolupracuje s takými brandmi, ako je ČSOB, Slovak Telekom 

či DM, a roky ich presviedča, že byť súčasťou maratónu, ktorý 

si prídu zabehnúť desaťtisíce nadšencov, sa oplatí. Ako sa budú 

športové partnerstvá a ako dlho treba vydržať, aby sa dostavil 

očakávaný efekt?

S televíziami sme rozobrali problematiku vysielacích práv na 

športy, ktoré nás pripútavajú ku gaučom, ale aj na tie menšie, 

lokálne ligy. Prečo investujú do vysielania takzvaných malých 

športov a čo im to prináša?

Máme pre vás aj veľkú dávku inšpirácie. Ak stále váhate, či ísť 

alebo neísť do partnerstva so športom, tak si prečítajte, ako to 

robia tí najväčší – Neymar, Messi, Federer, Cristiano Ronaldo. 

A, samozrejme, ich mecenáši – Niké, Adidas, Reebok a ďalší. 

Kto dnes komu prospieva a prináša väčšie bohatstvo? Adidas 

Messimu? Alebo je to už dávno naopak?

Domáce firmy prezradia, ktoré spolupráce a projekty súvisiace 

so športom sa im osvedčili najviac a na ktoré sú pyšné.

Príjemné čítanie o športe,

Lucia Ležovičová
šéfredaktorka Stratégií

Šport a veľké značky. 
Spojenie, ktoré ladí
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O
d roku 2020 realizuje športovo-marke-

tingová agentúra OBOR a prieskumná 

agentúra 2muse prieskum, ktorý 

mapuje šport a zisťuje aj najznámejších 

športovcov Slovenska. Po dvoch rokoch 

dominancie Petra Sagana ho na najvyššej 

priečke vystriedala nemenej fenomenálna 

slovenská lyžiarka Petra Vlhová. V toh-

toročnom prieskume sa nám už objavila 

nová hviezda slovenského športu a hokeja, 

Juraj Slafkovský. Zatiaľ sa umiestnil „len“ 

na 4. mieste, ale už teraz je najvýraznejšou 

novovznikajúcou slovenskou megahviezdou, 

ktorá oslovila najmä fanúšikov NHL a klubu 

Montreal Canadiens.

Šport je dynamický sektor a veci v ňom sa 

vyvíjajú rýchlym tempom. Slovensko je 

v športe konzervatívne, tvrdohlavé a oproti 

našim bratom z ČR zaostávame o pár rokov. 

Stále sa však objavia športové talenty ako 

Juraj, ktoré slovenský šport oživia a pob-

láznia. Šport však nie je len o hviezdach, 

ale aj silno motivovaných rodičoch, prog-

resívnych tréneroch, aktívnych športových 

manažéroch, sponzoroch, športových 

médiách a, samozrejme, najnáročnejších 

divákoch, ktorých Slovensko má. Všetko 

je o viere, odriekaní a aktivite, napríklad 

aj marketingovej. Či už na strane sponzora 

alebo na strane športu.

Aktuálna ekonomická a politická situácia 

športu veľmi neprajú. Štát, mestá a obce sa 

snažia optimalizovať náklady aj v športe. 

Pritom športu samotnému rastú celkové 

náklady na jeho činnosť a opäť mu hrozí ka-

tastrofa. Jednou z možností, ako vykryť tieto 

zvýšené náklady, sú financie od sponzorov. 

Práve sponzor môže šport efektívne využiť, 

ak ho bude vnímať ako komunikačný kanál.

Stávkové kancelárie si kolíkujú športové 
územie
Ako vidieť z predošlého grafu, stávková kan-

celária Niké valcuje ako najznámejší sponzor 

celý slovenský šport. Svoje aktuálne číslo 

Niké oproti predošlému roku zdvojnásobila. 

Robí to výborne, nakúpila šport a aktívne sa 

s ním spája aj prostredníctvom iných media-

typov. Niké však v tomto komunikačnom boji 

Slovenský šport.
Môže byť plnohodnotným mediatypom?
Slovensko je bez deba-
ty športovou krajinou. 
Hokej, futbal, lyžovanie, 
cyklistika, atletika, biat-
lon... To všetko sú športy, 
ktoré robia Slovensku 
výbornú reklamu. Síce 
sme malá krajina, ktorá 
si sama dokáže skompli-
kovať skoro všetko, stále 
však vieme vyprodukovať 
hviezdy svetového mena 
v individuálnych i tímo-
vých športoch. Bolo to 
tak v minulosti a je to tak 
aj teraz.
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nie je sama. Nasledujú ju aj ďalší sponzori 

ako Tipos, Orange či Kaufland, i keď v men-

šom meradle. Samozrejme, podporovateľov, 

sponzorov športu máme u nás viac. Ich prob-

lémom je však fakt, že šport vnímajú stále 

skôr ako charitu a ich prepojenie na šport je 

príliš slabé.

Stávkové kancelárie sa za posledné roky 

v športe našli. Veď top 4 najväčšie stávkové 

kancelárie sú do 7. miesta v našom rankingu 

Najznámejších sponzorov slovenského špor-

tu. Aj toto je výsledok silného boja stávko-

vých kancelárii v tomto roku. Tie si zmluvne 

zaviazali najväčšie slovenské športy, ligy, 

kluby či športovcov. Otázka už len znie, či 

tieto spojenia a financie dokáže šport len 

„prejesť“ alebo investovať do svojho rozvoja. 

To isté platí aj pre stávkové kancelárie. Musí 

platiť, že šport pomôže partnerom a partner 

športu.

Petra Vlhová patrí Niké
Niké si doslova „privlastnilo“ aj našu najzná-

mejšiu a najúspešnejšiu lyžiarku. V otázke, 

kto sú sponzori Petry Vlhovej, sa Niké opäť 

umiestnilo na prvom mieste. Dominancia 

značky Niké je taká silná, že pre ďalších 

komerčných partnerov nemusí byť efekt 

spájania sa s Peťou už atraktívny. Bodaj by 

však všetci športovci a športy mali takéto 

problémy.

Najväčšia športovo-biznisová konferencia 
v Česku a na Slovensku
Slovenské športové prostredie však pomaly 

zreje a objavujú sa náznaky pochopenia 

toho, že šport už nemusí byť len výstrelok, 

charita či prejav náklonnosti jednotlivca 

v predstavenstve sponzora. Potvrdila to aj 

vypredaná najväčšia športovo-biznisová 

konferencia SPORT ALIVE, ktorá sa konala 

v Prahe začiatkom októbra. Vystúpilo na 

nej viacero zástupcov (sponzorov, mana-

žérov) zo Slovenska a ukázali, že slovenský 

šport má svoju hodnotu. Škoda len, že na 

tohtoročnej konferencii sa zúčastnilo len 

30 účastníkov zo Slovenska. Uvidíme, koľko 

projektov a účastníkov bude zo Slovenska 

v budúcom roku.

Viac športu v slovenských televíziách
V minulom roku zarezonovala najviac správa, 

že dve televízie, RTVS a JOJ, spustili svoje 

športové kanály. To dalo televízii, divá-

kom, športom a sponzorom možnosť ešte 

väčšej propagácie športu. Pre šport môže 

byť pozitívom aj skutočnosť, že cena za 

reklamný priestor vo všetkých televíziách 

opäť narastie. Šport tak ponúka najväčším 

reklamným „spenderom“ možnosť byť 

v televízii nepriamo, prostredníctvom špor-

tového zápasu. Napríklad prostredníctvom 

reklamy na drese, reklamných mantineloch 

či na hracej ploche. Príjemným oživením boli 

aj televízne talkshow bývalých hokejistov – 

Citronáda s Rišom Lintnerom či Valábikova 

a Gáborikova show – Boris & Brambor.

Slovenská firma sa spája aj s veľkými 
klubmi
Jednou z mála slovenských firiem, ktoré sa 

odvážili ísť aj do veľkého športu v zahrani-

čí, je ESET. Už niekoľkú sezónu podporuje 

klub najvyššej nemeckej futbalovej ligy BVB 

Borussia Dortmund a pridal k tomu aj klub 

NHL Calgary Flames. Keďže svoj športový 

košiar rozšíril, je pravdepodobné, že v tom 

našiel efektívny obchodno-marketingový 

zmysel.

SVETOVÝ 
ŠPORT 
NA DIGI

  18 Športových kanálov
  Viac ako 150 programov

Pri splnení podmienok Bonusu uvedených v Cenníku neplatíte poplatok za inštaláciu a satelit. 
Cenník je dostupný na www.digislovakia.sk.

Vladimír Janček
Obor – sport, marketing 
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K organizácii prvého maratónu ste sa dosta-
li viac-menej náhodou, keď sa vám pred 20 
rokmi naskytla možnosť pomôcť s caterin-
gom a povoleniami jednému podnikateľovi. 
Nakoniec ste celý maratón dotiahli s rodinou 
do finále sami. Mali ste v začiatkoch nejakú 
základňu marketingových skúseností?
Športový marketing sme sa naučili za behu, 

takmer doslova. A išli sme do toho srdcom, 

chceli sme vytvoriť niečo, čo tu zostane, 

a niečo v športe zmeniť. A dodnes sa snažíme 

robiť šport trochu inak. Usilujeme sa o to, aby 

ľudia, naši partneri a celá spoločnosť vnímala 

podujatia nielen dušou, ale aj marketingovou 

stratégiou.

Aká stratégia sa podpísala pod vaše 19-roč-
né partnerstvo s ČSOB a ďalšími dlhodobými 
partnermi ako DM drogéria či Telekom?
Byť verný a dobrý partner. Rovnaké zanie-

tenie, aké dávame ľuďom, vkladáme aj do 

spolupráce s našimi partnermi. Budujeme 

s nimi dôveru a túžbu rásť. Najdôležitejšie 

v sponzorskom vzťahu je počúvať, vnímať po-

treby partnera a na základe toho navrhnúť, 

čo mu viete dať. Učiť sa s partnermi, vedieť, 

o čom je stratégia značky a vždy sa zamyslieť 

nad tým, čo z tej stratégie viete preklopiť do 

svojho projektu.

Ako preklápate strategické ciele partne-
rov do športových podujatí, môžete dať 
konkrétny príklad?
Tak napríklad ČSOB, generálny partner bra-

tislavského maratónu, sa v začiatkoch našej 

spolupráce budoval ako elektronický inová-

tor. A my sme sa adaptovali na jeho stratégiu. 

Zmenili sme registračný systém, zmenili sme 

prihlasovanie cez aplikácie a podobne. To je 

to, že s partnerom spoločne rastiete a zdieľa-

te spoločné hodnoty.

Ako prebieha spolupráca s partnermi? Je ich 
tím maximálne integrovaný do projektu – od 
návrhov a formovania podujatia cez prípra-
vu a realizáciu?
Presne, ako hovoríte – od grafiky cez komu-

nikáciu, aktivity na podujatí, výber miesta, 

výber trate... Všetko s našimi najväčšími 

partnermi riešime, rozoberáme a formujeme 

tak, aby sme si spoločne na podujatí mohli 

povedať, že sme do toho dali maximum.

Kto je v tomto vzťahu decision maker, ktorá 
strana má posledné slovo?
My sme majitelia podujatia a oni sú generálny 

partner. Ale neexistuje, že niečo nasilu presa-

díme. A to isté aj naši partneri, nikdy nepove-

dali, že takto to bude, a keď nie, kašleme na 

vás. Vždy to musí byť spoločné rozhodnutie. 

Na jednej strane áno, mohli by sme povedať, 

že podujatie je naše a oni si kupujú, povedz-

me, mediálne pokrytie. My však chceme, aby 

si kupovali viac – aj vzťah, pozíciu, emóciu, 

tvarovanie eventu...

Aké hodnoty sú v širšom meradle pre part-
nerov dôležité?
Dnes je sponzorský vzťah postavený na iných 

pilieroch než kedysi. Už to nie je len o neja-

kom logu na podujatí či o množstve bilbordov 

v kampani. Partnerov zaujímajú úplne iné 

hodnoty. Chcú budovať povedomie o tom, 

že ich značka dáva ľuďom na podujatí silný 

Športové partnerstvo:

Dnes sa hľadajú 
úplne iné hodnoty 
Pochádza z futbalovej 
rodiny. A hoci beh nikdy 
nepatril k jeho najobľúbe-
nejším disciplínam, dnes 
rozbeháva celé Sloven-
sko. Peter Pukalovič, 
organizátor stoviek špor-
tových podujatí a spo-
lumajiteľ firmy BeCool, 
prezrádza, aké sú jeho 
najväčšie výzvy v športo-
vom marketingu, kde sú 
slabiny medzi prepoje-
ním profi a hobby športu 
v komunikácii značiek 
a aké hodnoty formujú 
dlhodobé a funkčné part-
nerstvá.

6 Športový marketing | 2022

rOzhOvOr



emočný zážitok, prostredníctvom ktorého sa 

podarí vybudovať positioning taký silný, že 

športovec siahne po jej produkte aj v iných, 

podobných príležitostiach.

A keď sa na to pozrieme z vašej perspektívy, 
čo sú vaše ciele a indikátory ich úspešného 
naplnenia?
Pre nás je dôležité, aby spoločnosť vnímala 

pod eventom značku. Nepotrebujeme byť 

videní. Najväčšia známka úspechu je, keď 

nám bežec nepovie, že ide na maratón do 

Bratislavy. Nie, on beží ČSOB maratón, DM 

maratón, Telekom maratón. Vtedy vieme, že 

sa nám podarilo vytvoriť silné partnerstvo, 

silné spojenie.

Sú rovnako funkčné aj modely spolupráce, 
kde sa cieli na podporu predaja nejakého 
produktu či služby, a teda nielen na budova-
nie povedomia a positioningu značky?
Určite. Niektorí partneri nepotrebujú byť až 

tak videní, ale potrebujú využiť masu. Pretože 

kým by klient oslovil napríklad stotisíc ľudí 

cez iné kanály, trvalo by mu to pol roka. 

Počas športového podujatia sú to tri dni.

Aké formy partnerstiev sú v športovom 
marketingu najčastejšie, najvýhodnejšie?
To závisí od stratégie partnerov. Niekedy titu-

lárny, generálny partner je zároveň aj menší 

partner na iných menších podujatiach, aby si 

pokryl celé Slovensko. Iný zase nepotrebuje 

byť videný plošne a podpísaný na medailách, 

ale potrebuje svoj produkt spojiť s určitým 

momentom podujatia. No hlavne – najlepšie 

sú dlhodobé partnerstvá.

V čom teda okrem nejakej existenčnej 
garancie?
Spojenie športového podujatia a značky sa 

nebuduje dva, tri, ale päť, šesť či desať rokov. 

Takto presne komunikujeme aj s novými 

partnermi, keď zisťujeme ich očakávania, 

vysvetľujeme im, že nám pár rokov musia 

dôverovať, a potom im to prinesie vytúžené 

ovocie. Nikto nemôže čakať, že si spoločnosť 

už po prvom roku zapamätá, kto je kde aký 

partner.

Pri akvizícii nových partnerstiev dôverujú 
značky v zhodnotenie investícií? Obzvlášť 
keď ide o také dlhodobé partnerstvá, kde sa 
ovocie rodí neskôr.
Som viac ako presvedčený, že áno. 

Samozrejme, klasická reklama v médiách je 

nenahraditeľnou súčasťou marketingového 

mixu. Ale toto je niečo iné, pri spojení so 

športom vytvárate emócie. Ste reálne pri 

tých ľuďoch a niečo im odovzdávate. Keď na 

maratóne bežcovi dochádzajú sily, naštartuje 

L'Etape Slovakia by Tour de France

Martina Nevolná
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Kto je Peter Pukalovič

Organizátor ČSOB maratónu a spolumaji-

teľ úspešnej cateringovej spoločnosti Be 

Cool. Už od roku 1998 so svojím bratom 

pravidelne rozbeháva Bratislavu i celú 

krajinu. Okrem bežeckých podujatí orga-

nizuje na Slovensku aj masové cyklistické 

preteky či profesionálne konské preteky.



ho hudba na nejakom obrandovanom stagei, 

keď dobehne do cieľa, tak ho osvieži nejaká 

voda a energiu dodá nejaké nealko. Značky 

v takýchto momentoch si zapamätá.

Dokážu si firmy v rámci svojich komplexných 
marketingových aktivít vyčleniť dostatoč-
né finančné prostriedky aj na sponzoring?
Veľa ľudí sa sťažuje, že nie sú peniaze, ja 

si myslím, že peniaze sú, len s nimi treba 

správne narábať. Často si značky vyberajú 

jednoduchšiu cestu ako sociálne siete, tele-

víziu či outdoor kampane. Keď však uveria 

takejto príležitosti a začlenia ju do svojej 

plošnej stratégie, tak to môže priniesť značke 

skvelé výsledky.

U vás je to špecifické ešte aj v tom, že orga-
nizujete masové podujatia pre bežných ľudí. 
Myslíte si, že je to pre firmy výhodnejšie, než 
spolupracovať s nejakým profi športovcom?
Ideálne by bolo, keby tieto dve podpory 

fungovali v symbióze. Pretože rekreačný 

šport je pre profi veľmi dôležitý. Zrazu sa aj 

obyčajný človek dokáže vcítiť do profesionál-

neho športovca a chápe, že 5 mesiacov síce 

trénoval a cítil sa skvele, ale ten jeden deň 

mu jednoducho nesadne. V každom prípade, 

takéto prepojenie medzi profi a hobby špor-

tom je niečo, čo nám, žiaľ, stále chýba.

V čom konkrétne cítite absenciu?
V komunikácii. V prepájaní známych tvárí 

s masou. Jedna značka môže podporovať 

profesionála aj masový šport. A keď profesio-

nálny športovec príde na podujatie, štartuje, 

beží, motivuje ľudí, učí – ako sa pripraviť, 

obliecť na preteky, nastaviť bicykel... Na tom 

sa dajú vystavať kampane, ľudia na veľké 

mená počujú, a pre značku tak v komunikácii 

vzniká synergický efekt.

Dnes už síce organizujete aj podujatia pre 
profesionálov, napríklad konské preteky, 
vaše biznisové gro stále tvoria podujatia 
pre obyčajných ľudí. Má to nejaké špecifiká 
v rámci komunikácie, kanálov?
V masovom športe sú profesionáli všetci. 

Všetci sú tie hviezdy, vďaka ktorým tam 

prišiel štáb, doviezlo sa 20 kamiónov vody 

a podobne. A tak k tomu pristupujeme pri 

organizácii aj v komunikácii. Z hľadiska kaná-

lov je špecifické napríklad to, že odrazu máte 

tisíce influencerov. Keď si v čase podujatia 

otvoríte sociálne siete, všade enormne lieta 

váš maratón.

Sú športové podujatia atraktívny produkt 
aj pre ľudí, majú záujem zúčastňovať sa na 
takýchto eventoch?
Dnes silnie trend zdravého životného štýlu. 

Ľudia si chodia zabehať, bicyklujú, obľú-

bené je plávanie. V ľuďoch navyše vždy 

bola zakorenená súťaživosť, v súčasnosti 

posilnená o porovnávanie. To už nie je len 

o predbiehaní sa vo výsledkoch, kto, kde, 

koľko zabehol a ako rýchlo, ale aj vo výzore. 

Športové oblečenie je dnes fashion. Kedysi 

neexistovalo, aby spotený človek klusal pred 

Euroveou. Dnes? Po dobehnutí maratónu si 

tam nahodený hrdo sadne na kávičku.

Vašou cieľovou skupinou je stredná trieda, 
rodiny s deťmi. Ako pracujete s ďalším 
segmentom?
Detské behy máme od prvého momentu a sú 

súčasťou všetkých našich podujatí. To bol aj 

taký náš dlhodobý zámer, že chceme naučiť 

ľudí od útleho veku, aby si vybudovali vzťah 

k nášmu podujatiu. Rovnako sa snažíme aj 

o začleňovanie komunity seniorov, to je zase 

v rámci stratégie našich partnerov, ktorými 

sú obce a mestá. V stratégii hľadáme vždy 

nové prístupy, príležitosti, ktoré by zasiahli 

viaceré skupiny občanov, ale aj potreby klien-

tov v podobe nových formátov.

Myslíte napríklad ako konské preteky, 
ktoré oslovujú inú skupinu ľudí?
Konské preteky alebo cyklistické preteky pod 

hlavičkou Tour de France. Vždy sa snaží-

me túto novú strategickú vec opatriť ešte 

novým exekučným prístupom – vložili sme ju 

napríklad do centra mesta, bolo to súčasťou 

netradičnej plochy, netradičného spojenia. 

Tým sme získali zahraničnú účasť a prezento-

vali Slovensko vo svete. Snažíme sa aj našim 

partnerom priniesť vždy niečo extra. Keď sa 

lokálna značka dokáže spojiť so svetovou, 

ako napr. Tour de France, vytvára sa aj vyššia 

hodnota partnerstiev. Je to samozrejme 

náročnejšie, organizačne, finančne, ale vidí-

me v tom veľkú cestu.

V čase pandémie ste prišli s novými formátmi 
– virtuálnymi pretekmi. Plánujete v tomto 
koncepte pokračovať?
Áno, síce nie pri veľkých podujatiach, ale pri 

menších áno. A som prekvapený, koľko ľudí 

túto formu preferuje aj dnes. Pre nich nie je 

podstatné to, že bežia v skupine, ale že chcú 

byť niekde klasifikovaní, nechávajú si domov 

poslať medailu. Chcú byť síce inou formou, 

ale súčasťou toho podujatia.

Takže to vnímate ako pozitívny pozostatok 
covidu?
Covid nám veľa vzal, ale aj veľa dal. Okrem 

toho, že si ľudia dnes viac vážia podujatia, 

partneri si vážia našu spoluprácu, aj hybri-

ditu podujatí môžeme vnímať ako plus. Cez 

hybridné formáty sa odrazu spája celý svet. 

Dnes vidíme, že človek z Maďarska, Kene či 

Austrálie si to zabehne. A nám sa tým otvorili 

úplne nové možnosti a úplne nové poznania.

Pre vašu rodinnú firmu je táto práca už viac 
poslanie než povolanie. V čom vidíte najväčší 
spoločenský prínos športových podujatí?
Už v starovekom Grécku ľudia vždy chceli 

chlieb a hry. Chceli mať zábavu, pohyb. A my 

im ju musíme dávať. Ak sa vytratí, tak sa 

vytratí veľa vecí – zdravie, energia, národ 

zostane smutnejší. A to nehovorím o prínose 

do štátnej pokladnice. Vďaka športovému tu-

rizmu do krajiny tečú milióny. Ako značka sa 

reprezentuje i samotný štát a hlavne, vytvára 

sa nám globálna komunita.

ČSOB maratón je najvýznamnejším športovým eventom v hlavnom meste
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Podľa akých atribútov si vyberáte podporu jednotlivých športov,
športovcov alebo podujatia?

Kľúč k výberu športovca a športu

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ  

Komunikácie SLOVNAFT

Silvia Vlasková
riaditeľka Brand 

a Marketingu SK/CZ
UNIQA

Marcela Šuštiaková
marketingová riaditeľka  

Skupiny DOXX, zastrešujúcej 
DOXXbet

Ľudovít Vyskoč
generálny riaditeľ

Fortuna

Základom je, aby medzi značkou Slovnaft 

a podporovaným športom či športovcom 

bol hodnotový a emočný prienik. Tak môže 

byť toto spojenie autentické a uveriteľné. 

Slovnaft je najdostupnejšou sieťou čerpa-

cích staníc na Slovensku, nájdete nás všade 

od Malaciek po Trebišov. Preto aj naša pod-

pora smeruje do športov, ktoré sú dostupné, 

populárne a majú rozvinuté klubové záze-

mie. Najviac podporujeme kolektívne športy 

– futbal, hádzanú a volejbal, no pevné 

partnerstvo nás spája aj s úspešným sloven-

ským motocyklovým jazdcom a pravidelným 

účastníkom Rally Dakar Štefanom Svitkom. 

V rámci spomenutých športov podporujeme 

rôzne formáty – pohárovú súťaž (SLOVNAFT 

CUP), výnimočné podujatie (ME v hádzanej 

mužov EHS EURO 2022, ktoré sa konali na 

Slovensku), slovenské reprezentácie (v há-

dzanej a vo volejbale) či vybrané kluby.

Športovcov si vyberáme podľa ich poznateľnosti, 

úspechov, potenciálu, povahových vlastností, 

komunikačných zručností a toho, nakoľko je ich 

image v súlade s našou značkou. Naši ambasádori 

musia byť schopní vytvárať dlhodobé partnerstvá 

a rozumieť tomu, že nejde len o finančný vzťah, 

ale prepojenie mien a s image hodnotami UNIQA.

Nebránime sa akémukoľ-

vek športu, preto človek, 

s ktorým spolupracujeme, 

je všestranný športovec, 

silná osobnosť s nadhľadom, 

charizmou a so zmyslom pre 

humor. Je férový a prirodze-

ne súťaživý ako naši tipéri. 

Ukazuje, že šport a športové 

tipovanie je o zodpovednej 

zábave.

Dlhodobou víziou spoločnosti Fortuna je orientácia 

na futbal. Dlhé roky sme generálnym partnerom našej 

najvyššej futbalovej súťaže Fortuna ligy a takisto 

slovenskej futbalovej reprezentácie. Zároveň sme tento 

rok začali spoluprácu aj s Marekom Hamšíkom a jeho 

futbalovou akadémiou Hamsik Academy. Naším cieľom 

je upevňovať si pozíciu lídra medzi značkami spájanými 

s futbalom. Nie je to však jediný smer, ktorým sa ako 

partner športu uberáme. Vo Fortune sledujeme aktuál-

ne trendy a popularitu jednotlivých športov a športov-

cov. Vzhľadom na to, že neustále vnímame narastajúcu 

popularitu MMA v našich končinách, dohodli sme sa na 

spolupráci s novou slovenskou MMA organizáciou Fabriq 

MMA. Podporujeme aj menej tradičné športy ako šípky, 

elektronické športy a najnovšie aj florbal.
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Je to už rok, čo ste spustili novú športovú 
televíznu stanicu JOJ Šport. Naplnila vaše 
očakávania?
Od začiatku vysielania JOJ Športu sme 

mali na zreteli našu víziu a koncept, ktoré 

sme dokázali v priebehu uplynulého roka 

systematicky rozvíjať. Vedeli sme a vieme, že 

pripravujeme dlhodobo udržateľný špor-

tový koncept, ktorý bude mať pod plnou 

kontrolou produkciu športových progra-

mov, licencie, vzťahy so športovými zväzmi 

a hlavne, bude sa focusovať na prezentáciu 

slovenských športovcov v domácich a za-

hraničných ligách. Okrem živých športových 

prenosov vysielame aj publicistické relácie, 

v ktorých vytvárame priestor športovcom, 

ligám, športovým talentom a aj menšinové-

mu športu. Dnes máme vo vysielaní všetky 

produkty, ktoré sme si určili ako základné 

atribúty vysielania, intenzívne sa venujeme 

podpore talentov a v týchto dňoch koncipu-

jeme predikt vysielania na roky 2026 – 2030. 

Z tohto hľadiska môžem povedať, že sme do 

bodky naplnili náš plán na prvý rok. Naše 

očakávania a ich naplnenie sa odrážajú 

v diváckej spokojnosti a v našom prípade aj 

v spokojnosti licenzorov a športových zväzov, 

ktorých športy prezentujeme a vysielame. 

Spätná väzba od nich je veľmi pozitívna.

Na začiatku ste od divákov čelili kritike pre 
nižšie pokrytie. Niektorí operátori nemali JOJ 
Šport v ponuke. Aká je situácia dnes?
JOJ Šport je dnes dostupný takmer pre 90 

percent divákov na Slovensku, sme v distri-

búcii všetkých veľkých operátorov. Na úvod 

sme síce chýbali v ponuke jedného veľkého 

operátora, no situácia sa vyriešila v prvom 

kvartáli tohto roka a odvtedy si JOJ Šport 

môže pozrieť drvivá väčšina slovenských 

divákov.

Ktorý program bol najsledovanejším?
Divácky najžiadanejšie sú jednoznačne 

preteky Petry Vlhovej a bratov Žampovcov, 

vynikajúco sa však uchytili a divákov zaujali 

svetové poháre a majstrovstvá Európy v ka-

noistike, futbalové zápasy Slovnaft Cup, Davis 

Cup, zápasy basketbalovej a volejbalovej 

reprezentácie či Majstrovstvá sveta hokejis-

tov do 18 rokov a Danube Cup.

Petra je však slovenský športový fenomén, 

jej preteky sú dlhodobo topkou sledovanos-

ti a nás teší, že od tejto sezóny vysielame 

už všetky preteky Svetového pohára FIS, 

okrem pretekov v Rakúsku. Popri Petre sa 

však veľmi dobre uchytili aj preteky, kde 

neštartovala, či už to boli zjazdy Martina 

Bendíka alebo obrovské slalomy Adama 

V DNA máme  
podporu  
slovenského  
športu
Štyristo domácich, šesť-
sto zahraničných živých 
prenosov v celkovom 
trvaní vyše 4-tisíc hodín. 
To je bilancia ročného 
pôsobenia televízie JOJ 
Šport. Jej riaditeľ Roman 

Neuschl hovorí, že plán 
splnili do bodky. A výsled-
kom sú spokojní diváci.
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a Andreasa Žampovcov, ktoré sme tak ako 
Petrine preteky odvysielali vždy kompletné, 
so štúdiami a s aktuálnymi informáciami 
z dejiska pretekov. Pri lyžovaní nesmieme 
zabudnúť ani na freestyle a snoubord, teda 
na Sama Jaroša a Klaudiu Medlovú, ktorí 
majú v kolotoči FIS menší počet pretekov, ale 
majú silnú fanúšikovskú základňu, a my sme 
všetky ich preteky priniesli ako prvá športová 
televízia na Slovensku v LIVE vysielaní. Sme 
radi, že sa nám balík FIS, ktorý bol licenčne 
pre Slovensko voľný, podarilo zakúpiť a pre-
teky vysielať.

Ktoré menšie športy sa vám ukázali ako 
perspektívne z hľadiska možností pritiah-
nutia divákov k televízorom?
Ku každému športu pristupujeme vždy 
individuálne, a to tak, aby sme ukázali jeho 
najúspešnejších predstaviteľov, najzaují-
mavejše zápasy, počiny, ktoré pomáhajú 
vytvárať jeho atraktivitu a hodnotu v očiach 
fanúšikov a všetkých, ktorí sa okolo športu 
pohybujú, či už ako manažéri alebo prípadní 
sponzori. Ak by sme chceli získať čo najviac 
divákov, asi by bolo najlepšie mať na obra-
zovke natrvalo lyžovanie a hokej, ale to by 
bol veľmi krátkozraký prístup. Gymnastika, 
atletika, ale dnes už napríklad aj bouldering 
sú športy, ktorými si prešli takmer všetci 
vrcholoví športovci na Slovensku aj v zahra-
ničí, je to základ pohybovej prípravy, a preto 
k vysielaniu týchto športov pristupujeme 
s jasným cieľom – priniesť ich na obrazovky 
v atraktívnej forme, v stráviteľnej dĺžke vy-
sielania a hlavne s edukatívnym rozmerom 
pre mládež či pre ľudí v produktívnom veku, 
aby nezabudli, že športovať sa dá v každom 
veku. Špecifickými menšinovými športmi sú 
pre mňa aj parkúrové jazdectvo alebo auto-
mobilové okruhy, ktoré nemajú mainstrea-
mové zameranie, ale skupina divákov okolo 

týchto typov športov predstavuje zaujímavý 
segment diváka, ktorého naším vysielaním 
tiež radi oslovujeme.

Od začiatku ste hovorili, že vaším primár-
nym cieľom nie je vysoká sledovanosť ani 
napĺňanie veľkých budgetov z reklamy, ale 
podpora slovenského športu. Podarilo sa 
vám tento cieľ splniť?
Podpora slovenského športu je neodmysli-
teľnou súčasťou našej DNA. S týmto posla-
ním sme vstupovali na trh a po roku práce 
na základe spätných väzieb vieme, že to bola 
najsprávnejšia cesta. Za rok – od októbra 
do októbra – sme odvysielali na JOJ Športe 
viac ako 4-tisíc hodín prenosov naživo, 

z toho sme pre televízne vysielanie vyprodu-
kovali takmer 400 živých prenosov z domá-
cich športovísk a 600 živých prenosov sme 
prevzali zo zahraničia, pretože v súťažiach, 
pretekoch a na turnajoch pôsobili slovenskí 
športovci. Komunikácii slovenského športu 
sme za 12 mesiacov venovali v našom vy-
sielaní 4-tisíc hodín. K tomu sme pripravili 

viac ako 130 dokumentov s názvom V pozadí 
úspechu, v ktorých predstavujeme sloven-
ských športovcov, ale aj ľudí z manažmentu 
slovenského športu. Na začiatku vysielania 
JOJ Športu sme nemali takto kvantifikované 
ciele, ale po ročnej bilancii som kolegom 
poďakoval a pogratuloval.

Čo počúvate od jednotlivých športových 
zväzov, darí sa im aj vďaka tomu, že sa ich 
športy objavujú na obrazovke, lepšie komu-
nikovať s firmami a zháňať sponzoring?
S viacerými zväzmi pravidelne komunikuje-
me, počúvame, aké sú ich potreby a snažíme 
sa to podstatné implementovať do spra-
covania live prenosov alebo štúdií. Mnohé 
športy ani nepredpokladali, že by sa mohli 
dostať na televíznu obrazovku a už vôbec 
nie, že by sa tak mohlo stať v priebehu 
jednej sezóny s dvomi alebo tromi projekt-
mi, alebo že by ich liga mala na obrazovke 
garantovaný zápas z každého ligového kola. 
Mnohé zväzy nemajú vzhľadom na nie príliš 
štedrú dotačnú schému ani podmienky 
na vytvorenie marketingového oddelenia, 
preto sa im snažíme pomôcť pri vytváraní 
komunikačného balíka. Vzhľadom na to, že 
tých stretnutí je čoraz viac, je to pre nás po-
zitívny signál, že JOJ Šport zvýšil povedomie 
o slovenskom športe a klienti komunikujú so 
zväzmi intenzívnejšie.

Čím chcete osloviť mladšiu generáciu 
fanúšikov, pre ktorú lineárna televízia nie 
je taká atraktívna, a uprednostňuje skôr 
online?
Contentom. Počas roka sme odvysielali 
veľké množstvo vrcholných športových 
podujatí so zastúpením slovenských tí-
nedžerov. Majstrovstvá Európy v basketbale 
U18, Hlinka-Gretzky Cup, MS v hokeji U18, 
turnaj štyroch krajín U18 aj U17, viaceré 

JOJ Šport je 
dnes dostupný 
takmer pre 90 
percent divákov 
na Slovensku, 
sme v distribúcii 
všetkých veľkých 
operátorov.
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gymnastické vrcholové podujatia, v pub-

licistike sa intenzívne venujeme teenage 

športovcom – slovenským športovým 

talentom. Vybrali sme si ťažšiu cestu, 

veríme však, že mladých ľudí dostaneme 

k obrazovkám cez ich rovesníkov, spolu-

žiakov, rodinu. Hlavnými nositeľmi športu 

na Slovensku musia byť samotní športovci. 

Pracujeme intenzívne na tom, aby sme 

poskytli vyvážený priestor vrcholovému 

športu a športovým talentom. Podporou 

mladých športovcov prispievame k ich po-

znateľnosti už v ranom veku, s tým ide ruka 

v ruke popularita nielen jednotlivcov, ale aj 

športov, v ktorých pôsobia. Myslíme si, že 

takto dokážeme zjednodušiť cestu športov-

com a zväzom za sponzorskými peniazmi. 

Roztočená športová špirála prinesie lepšie 

vnímanie, financovanie a spopularizovanie 

športu v celospoločenskom rozmere, a tým 

sa nepochybne zvýši záujem aj mladšieho 

publika o sledovanie športových prenosov 

na JOJ Šport, ktorý dokáže ponúknuť širokú 

paletu športov.

Zostanú športové prenosy iba na JOJ Šport 
alebo plánujete ich zaraďovania aj na iné 
kanály?
Hlavným vysielacím kanálom športu medzi 

televíznymi stanicami JOJ Group je JOJ 

Šport. S penetráciou takmer 90 percent je 

naša športová televízia dostupná v drvivej 

väčšine domácností a diváci sú na tento 

model po roku fungovania navyknutí.

Uvažujete aj nad platenými prenosmi na JOJ 
PLAY, tak ako to už funguje na Voyo?
JOJ Šport je dostupný v JOJ Play nateraz ako 

lineárna televízia. Máme pripravený model, 

keď sa aj nelineárny stream bude zobrazovať 

na JOJ Play. JOJ Šport vyprodukuje ročne viac 

ako 2 500 športových prenosov v plnej televíz-

nej kvalite zo slovenských športovísk, k tomu 

produkujeme viaceré zahraničné ligy a súťaže 

a v neposlednom rade máme aj zopár stoviek 

prenosov, ktoré vieme nabrať v rámci licencií 

a zobraziť používateľom. Model ako služba, 

ktorú spomínate, robiť určite nebudeme, to sa 

mi zdá ekonomicky neefektívne.

Sú podľa vás streamingové platformy 
budúcnosťou športových prenosov?
To závisí od typu športu, ponúkanej súťaže 

a licenzora alebo producenta, ktorý šport 

ponúka. Podľa toho, v akých balíkoch sa do-

stávajú do bidu, rovno vidíte, či licenzor oča-

káva, že zaradíte šport na VOD, alebo s ním 

pôjdete do lineárnej televízie. Budúcnosť je 

teda závislá primárne od nakoncipovaného 

balíka, contentu, ktorý kupujete. Spresním. 

Ak si kupujete futbalový balík, kde dostá-

vate za istý objem peňazí asi 320 zápasov 

na sezónu, ale ligové kolo so 16 zápasmi sa 

hrá len v jeden deň v jednom alebo v dvoch 

konkrétnych časoch, je jasné, že inde ako na 

VOD to nedokážete monetizovať. Opakom 

tohto modelu sú napríklad preteky v lyžovaní, 

kde je kalendár spravený tak, že sa 95 percent 

pretekov neprekrýva, a teda môžete balík 

s pozitívnym výsledkom odvysielať v lineárnej 

TV. A v neposlednom rade sú tu súťaže, ktoré 

vyrástli na lineárnej TV a po nabalení kritickej 

masy divákov switchli na pay-per-view model. 

Pri nich očakávam, že sa v nejakom čase vždy 

budú vracať aj na lineárne televízie, aby do-

kázali cez mass market obnovovať a zvyšovať 

divácku masu a následne opäť v pay-per-view 

rast na výnosoch.

Pri viacerých športoch, primárne dostupných 

na VOD platformách, je úzka korelácia medzi 

veľmi vysokou až neadekvátnou sumou za 

licencie a potrebou monetizovať zakúpený 

content. Vzhľadom na to, že cena za licencie 

kvalitných športov neklesá a ochota zákaz-

níka platiť stále sa zvyšujúcu sumu nie je 

nekonečná, môže to byť pre takto oriento-

vané streamingové platformy v budúcnosti 

problematické.

Ako sa vám darí obchodne? Dokážete pre-
svedčiť zadávateľov reklamy, že šport, kon-
krétne slovenský šport, je dobrý produkt?
V prvom rade chcem pri tejto otázke poďako-

vať nášmu generálnemu partnerovi spoloč-

nosti TIPOS za dôveru, ktorú nám dal pred 

štartom JOJ Šport. Za dôveru v koncept aj 

v schopnosť postaviť športovú televíziu v ta-

kých rozmeroch a úspešne ju viesť. Teší ma, že 

sme stretli ľudí, ktorým úprimne záleží na roz-

voji slovenského športu a že s nami vstúpili do 

spolupráce. A rovnako sa teším aj z tradičných 

a nových obchodných partnerov, ktorí spájajú 

svoju značku s vysielaním JOJ Šport.M
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Šport do RTVS prináša 
vysoké percento 
príjmov z reklamy
Šport je aj zaujímavým obchodným artiklom,  
potvrdzuje riaditeľka Media RTVS Miriam Kittler.

Aký je percentuálny podiel príjmov z rekla-
my pri športových podujatiach na celkovom 
príjme z reklamy?
Podiel príjmov z reklamy pri športových 

podujatiach v Media RTVS je v priemere od 25 

do 30 percent z celkových príjmov. Konkrétna 

výška percent závisí od toho, aké športové 

podujatia sa konajú v danom roku. V roku 

2022 sme mali šťastie na ZOH v Pekingu, tra-

dične divácky obľúbené MS v hokeji, kde naša 

reprezentácia predviedla výborné výkony, 

a MS vo futbale, ktoré sa konajú tiež len raz za 

štyri roky. Okrem toho boli, samozrejme, vo 

vysielaní športu aj rôzne ligy iných športov, 

hovorím však o najsledovanejších športových 

podujatiach roka. Celkovo budú reklamné 

príjmy zo športových podujatí v roku 2022 

v Media RTVS na úrovni približne 28 až 30 

percent z celkových príjmov z reklamy.

Je tento trend stúpajúci alebo klesajúci?
Záleží na tom, koľko veľkých športových 

podujatí v danom roku odvysielame. Roky 

2021 až 2022 boli výnimočne športovo silné, 

keďže sa konalo niekoľko veľkých športo-

vých podujatí odsunutých pre pandémiu. 

Napríklad sme boli svedkami dvoch olym-

piád v priebehu pol roka. V prípade RTVS 

očakávame v roku 2023 mierny pokles, keďže 

z veľkých športových podujatí nás čakajú len 

majstrovstvá sveta v hokeji a Svetový pohár 

v alpskom lyžovaní, z ktorého odvysielame 

rakúske preteky. Reklamné príjmy zo športu 

očakávame skôr na úrovni približne 20 až 25 

percent z celkových príjmov z reklamy.

Ktoré športové podujatia boli v RTVS kľúčo-
vé z hľadiska reklamy v roku 2022?
V roku 2022 boli pre RTVS nosné Zimné olym-

pijské hry v Pekingu, majstrovstvá sveta v ho-

keji a vo futbale, ktoré sa konajú netradične 

koncom roka. Pochopiteľne, stále je divácky 

atraktívny aj Svetový pohár v alpskom lyžo-

vaní, najmä preteky žien, takže Peti Vlhovej 

budeme aj naďalej držať palce. Na:Športe 

vysielame všetky preteky z Rakúska.

Ako vnímate dôležitosť športových podujatí 
vo vysielaní RTVS v kontexte predaja re-
klamného priestoru?
Media RTVS športové podujatia vo vysielaní 

STV alebo SRo potrebuje. Kvalitné športové 

podujatia nám tvoria nemalé percentá príjmu 

z reklamy. Druhým dôvodom je, samozrej-

me, atraktívnosť športových podujatí pre 

divákov STV alebo poslucháčov SRo. Šport 

má totiž oproti iným reláciám jedno obrovské 

špecifikum, a tým je moment aktuálnosti – 

diváci chcú vidieť športové súťaže naživo, 

chcú prežiť ten moment. Filmy, seriály či iné 

programy si pokojne pozrú aj zo záznamu 

alebo v archíve online. V neposlednom rade 

je však športový televízny okruh pre Media 

RTVS dôležitý aj s ohľadom na udržanie 

celkového počtu percent, ktoré môžeme 

využiť na predaj reklamy v RTVS. Vzhľadom 

na zákonné obmedzenie možnosti predaja 

reklamy v RTVS len v rozsahu 0,5 percenta na 

programovú službu.

Odpovedá riaditeľ 
sekcie športu RTVS  
Ján Žgravčák:
RTVS v roku 2022 

odvysielala niekoľko 

veľkých športových 

projektov. Medzi naj-

väčšie patria zimné olympijské hry, ktoré 

sa konali začiatkom roka v Pekingu, maj-

strovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré 

sa konali vo Fínsku, a, samozrejme, vý-

nimočné majstrovstvá sveta vo futbale, 

ktoré sa odohrajú v netradičnom termíne 

v horúcom Katare. Okrem toho je RTVS 

už dvadsiaty siedmy rok vysielateľom ho-

kejovej extraligy a pokryla aj množstvo 

lokálnych líg, európskych a svetových 

súťaží z rôznych športov. Medzi tie di-

vácky najatraktívnejšie podujatia, ktoré 

budú naďalej na obrazovkách:Športu, 

patria SP v biatlone, halové ME v atletike, 

MS v cestnej cyklistike a Tour de France, 

UEFA Európska liga a Konferenčná liga, 

MS v hádzanej, MS vo vodnom slalome 

a, samozrejme, SP v alpskom lyžovaní so 

skvelými výkonmi Petry Vlhovej.

Roky 2021 až 2022 

boli výnimočne 

športovo silné.

ŠpoRT nA RTVS
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Prehľad športových 
vysielacích práv
Televízie dávajú na športové prenosy nebývalý dôraz. 
Konkurencia je nekompromisná, a kto zaplatí viac 
a dohodne sa skôr, môže vysielať prenos z lukratívne-
ho zápasu alebo turnaja. Športový obsah je cennou 
súčasťou vysielania a ťahá k obrazovkám státisíce 
divákov. Živý šport sa dokonca udomácnil už aj na 
streamovacej platforme VOYO.

Nova Sport 1 & 2

Nova Sport 3 SK & 4 SK

Hokej
NHL

Basketbal
NBA

Basketball Champions League

Motorizmus
MotoGP

EURONASCAR 2, PRO

MMA
Bellator

KSW

Futbal
Fortuna liga (SK)

Carabao Cup

FA Cup

Ligue 1 & 2, Coupe de France

DFB Pokal

Major League Soccer

Tenis
ATP 250 (aj na Voyo SK)

Iné športy
WorldSBK (MS suberbajkov)

Handball Bundesliga (hádzaná, Nemecko)

Svenska Superligan (florbal, Švédsko)

Premiership Rugby (ragby, Anglicko)

Tour Championship of Snooker, 

Champion of Champions

Global Champions League (parkúr)

World Pool Championship (pool)

Weber Cup 2022 (bowling)

Futbal
Liga majstrov

Superpohár UEFA

UEFA Youth League

Bundesliga

2. Bundesliga

LaLiga

LaLiga 2

Serie A

Copa Libertadores

Motorizmus
NASCAR Cup Series

NASCAR Truck Series

Iné športy
X games

Najviac láka futbal a hokej

Je šport atraktívnym obsahom, ktorý 
dokáže prilákať nových klientov DIGI 
Slovakia?
Športový obsah na Slovensku pravidel-

ne sleduje približne polovica televíznych 

divákov. DIGI má kvalitnú ponuku špor-

tových programov, a tak je u nás pomer 

športových divákov ešte vyšší.

O ktoré športy je najväčší záujem?
Stále je u nás najväčší záujem najmä 

o futbal a hokej. Sledovanosť sa odvíja 

aj od úspechov našich športovcov, takže 

obľube sa teší lyžovanie, cyklistika aj 

tenis. Na vzostupe sú bojové športy či 

motorizmus.

Čo si fanúšikovia nájdu vo vašej 
ponuke?
V DIGI máme aktuálne v ponuke 18 

športových programov a na svoje si 

príde každý športový fanúšik. V ponuke 

nájde futbalovú Ligu majstrov, Premier 

League, ďalšie európske futbalové súťa-

že, NHL, turnaje UFC, lyžovanie, zápasy 

NFL a mnoho ďalšieho.

Sú ochotní priplatiť si za prémiové 
balíky, ktoré ponúkajú exkluzívne 
športové programy?
V posledných rokoch sme nové špor-

tové stanice zaraďovali do stredného 

TV balíka služieb, a tak dopyt po ňom 

vzrástol. Chceme našu športovú ponuku 

udržať dostupnú čo najväčšiemu počtu 

divákov. Naši zákazníci tiež ocenia, že 

súčasťou balíka nie je len šport, ale aj 

množstvo iných programov, z ktorých si 

vyberie každý člen domácnosti.

Michal Mažár
Marketing and Sales  

Director

DIGI Slovakia

16 Športový marketing | 2022

vySIelacIe práva



RTVS
Zoznam licencií 2023 – 2025

Voyo SK, Dajto 2022

JOJ ŠPORT

Atletika
6 európskych súťaží

Halové ME

Zimné športy
SP v alpskom lyžovaní – všetky preteky v Rakúsku

biatlon – dve najvyššie súťaže vrátane Svetového pohára

Cyklistika
12 súťaží

MS

Tour de France

Futbal
19 súťaží

kvalifikácia na EURO 2024

UEFA Európska liga a Konferenčná liga

ženské MS

mužské EURO U21

priateľské reprezentačné zápasy

Liga národov

kvalifikácia na MS 2026 a mnohé ďalšie

Hádzaná
MS mužov aj žien

Hokej
MS

MS do 20 rokov

zápasy slovenskej reprezentácie

Olympijské hry 2024 v Paríži
exkluzívne ich odvysiela RTVS

Iné športy
futsal, gymnastika, krasokorčuľovanie, motorizmus

rýchlostná kanoistika, tenis, MS vo vodnom slalome

Futbal
Fortuna liga (Slovensko)

Fortuna liga (Česko)

FA Cup

Ferencváros Budapešť – Slovan Bratislava (predkolo Ligy majstrov)

Carabao Cup

Hokej
NHL

Tipsport extraliga (Česko)

MMA
UFC (najväčšia a najprestížnejšia MMA organizácia na svete)

Real Fight Arena

Bellator (druhá najprestížnejšia MMA organizácia na svete)

KSW (poľská Konfrontacja Sztuk Walki)

Tenis
ATP 250 (séria mužských tenisových turnajov)

Iné športy
NBA

MotoGP

World Darts Championship, Premier League Darts (a ďalšie)

Fury vs. Whyte (box)

Futbal
Reprezentácia do 21 rokov, reprezentácia žien

2. liga

Slovnaft Cup

Extraklasa

Hokej
Slovenská hokejová liga (SHL)

JOJ ŠPORT Slovenský hokejový pohár

MS v hokeji do 18 rokov

Hlinka-Gretzky Cup

Danube Cup (Memoriál Jána Staršieho)

MS v hokeji (2024 – 2028)

Tenis
Davis Cup – súboje slovenskej tenisovej reprezentácie

Davis Cup Finals – finálový turnaj o Davisov pohár

Zimné športy
Svetový pohár v alpskom lyžovaní (všetky preteky okrem tých, 

ktoré sa organizujú v Rakúsku)

MS v alpskom lyžovaní

Severská kombinácia

Snowboard, freestyle

Volejbal
Extraliga mužov a žien

CEV Liga majstrov, Challenge Cup, CEV Cup

Reprezentácia mužov aj žien

Plážový volejbal, snow volejbal

Basketbal
Alpe Adria Cup

Reprezentácia mužov

Zápasy juniorských reprezentácii mužov a žien

Iné športy
Americký futbal, florbal, bedminton, atletika, triatlon
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Chceme pomôcť zlepšiť  
duševné zdravie ľudí 
aj pomocou našich lyžiarskych hviezd
UNIQA spustila kampaň na podporu dušev-
ného zdravia, ktorú podporili aj Petra 
Vlhová, Martina Dubovská a Adam Žampa, 
ktorých dlhodobo sponzorujete. Prečo sa 
takto spájajú s duševným zdravím?
Ambulancie psychiatrov a psychológov sú 

plne vyťažené a aj my pociťujeme nárast 

poistných udalostí z dôvodu duševných 

chorôb. Je dôležité o téme hovoriť a des-

tigmatizovať ju. 73 percent ľudí si totiž 

stále myslí, že duševná choroba je hanba, 

a to treba zmeniť. Aj preto sa naši športoví 

ambasádori stali tvárami našej kampane. 

Verejnosť ľahšie pochopí, že o téme treba 

hovoriť úprimne, ak sa k tomu prihlásia 

aj naše lyžiarske hviezdy, ku ktorým ľudia 

vzhliadajú. Kto iný ako profesionálny špor-

tovec vie najlepšie, ako je žiť v maximálnom 

nasadení fyzických a psychických síl a ako 

takýto tlak zvládnuť a zároveň podávať 

špičkový výkon? Ako poisťovni nám záleží 

na tom, aby populácia bola čo najzdravšia 

a jednou z našich priorít je balans medzi 

fyzickým a duševným zdravím.

Nemali lyžiari problém spojiť svoje tváre 
s takou citlivou témou?
Práve naopak, aj Petra, aj Martina veľmi 

dobre vedia, že duševná pohoda je pre 

skvelé výkony základ. Obe o tom veľmi 

otvorene hovorili, keď sa cítili pod tlakom. 

Petra počas olympiády, Martina vtedy, 

keď jej tragicky zahynula mama. Aj cez ich 

príbehy chceme, aby ľudia vedeli, že pomoc 

dostanú, len ak urobia prvý krok. Spojili 

sme sa s Ligou pre duševné zdravie a pri-

pravili sme online kurz pre príbuzných ľudí 

s duševnými problémami, ktoré im pomôžu 

v komunikácii s blízkymi. Podporili sme 

nonstop linku Nezábudka, aby bola psycho-

logická pomoc dostupnejšia. Psychiatrická 

pomoc pre deti na Slovensku bola veľmi 

poddimenzovaná, a preto sme radi, že 

sa v NÚDCH v Bratislave podarilo otvoriť 

aj s našou podporou prvý psychiatrický 

stacionár pre deti, kde sa môžu liečiť aj bez 

hospitalizácie.

Čiže v tomto prípade nejde len o reklamnú 
kampaň, rozumiem tomu správne?
Ide aj nejde. Samozrejme, že nám ide aj 

o propagáciu značky, čo je však najdôleži-

tejšie – chceme tým pomôcť celej spoloč-

nosti, pretože téma duševného zdravia je 

v týchto zložitých časoch absolútne kľú-

čová. Podľa štatistík je duševné ochorenie 

dokonca druhou najčastejšou príčinou 

priznania invalidity, a preto treba spojiť 

sily a ukázať ľuďom, že ak cítia duševnú 

nepohodu, nesmú sa hanbiť vyhľadať 

pomoc.

Silvia Vlasková
riaditeľka Brand & Marketing UNIQA

Ambulancie 

psychiatrov 

a psychológov sú 

plne vyťažené a aj 

my pociťujeme 

nárast poistných 

udalostí z dôvodu 

duševných 

chorôb.
MS209248/01 



Fortuna SK

RolleRcoaSteR
TOP PROJEKT

Akú najvýznamnejšiu kampaň v spojitosti 
so športom ste realizovali v roku 2022?
Naším najvýznamnejším projektom, ktorý 

sme tento rok zrealizovali, je kampaň 

„Rollercoaster“. Ide o sériu reklamných 

spotov pre divácky najatraktívnejšie športy, 

a to konkrétne futbal, hokej, tenis a MMA. 

Cieľom projektu bolo pripraviť spoty, ktoré 

by čo najpresnejšie reflektovali hlavné 

motto našej spoločnosti – prinášať klien-

tov prostredníctvom stávky viac zábavy 

a napätia do hry a dožičiť im ešte intenzív-

nejší zážitok počas sledovania ich obľúbe-

ných športov. Projekt vznikol v spolupráci 

s rumunskou agentúrou NEXT ADVERTISING 

ACHIZITII S.R.L. a podieľali sa na ňom okrem 

slovenskej Fortuny aj Fortuna trhy v Česku 

a Rumunsku.

Názov projektu/kampane: Rollercoaster

K akej športovej udalosti sa projekt viazal: 
futbal, hokej, MMA, tenis

Opis projektu a hlavná myšlienka kam-
pane/komunikácie: Cieľom projektu bolo 

pripraviť v rámci komunikačného kon-

ceptu „Rollercoaster“ spoty pre divácky 

vyhľadávané športy. Myšlienka komuni-

kácie spočíva v nadstavbe nad diváckym 

zážitkom pri pozeraní obľúbeného športu, 

ktorou je stávka a jej schopnosť sprostred-

kovať intenzívnejší zážitok zo sledovania, 

so štipkou adrenalínu ako na horskej dráhe 

(Rollercoaster).

Cieľová skupina: 18+

Obdobie realizácie: apríl 2022

Aké mediatypy ste pri jeho propagácii 
využívali: TV, print, online, POS

V čom bol projekt unikátny: v rozsahu 

a medzinárodnosti. Produkovali sa štyri 

základné spoty a množstvo ich kombinácii 

kvôli variabilite. Na projekte spolupraco-

valo viacero Fortuna trhov, agentúra a aj 

produkcia boli z Rumunska a všetko to 

režíroval Brit pôsobiaci v Las Vegas.

Spolupracujúce agentúry: NEXT 

ADVERTISING ACHIZITII S.R.L.

Ľudovít Vyskoč
generálny riaditeľ

VizitKa Kampane
 
Klient: FORTUNA SK, a. s.
Marketing Director: Alena Kľúčiková
Marketing Manager: Tomáš Ševčovič/
Andrej Čillík
Agentúra: NEXT ADVERTISING ACHIZITII 
S.R.L.
Creative Director: Andrei Tripșa/Cezar 
Panait
Strategy Director: Florentina Dinu
Art Director: Lari Răfăilă
Copywriter: Sabin Staicu/Tudor Neagu/
Bogdan Tudosie
Account Director: Raluca M. Toma
Režisér: Courtney Phillips
Produkcia: STUDIOSET PRODUCITION 
S.R.L./Greenmind Studio
Hlavná postava: Vita Mihail Valentin

www.ifortuna.sk
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www.ifortuna.sk

JAZDU!
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DOXXbet

RebRanDing značky DOXXbet
TOP PROJEKT

Aký najvýznamnejší projekt alebo kampaň  
v spojitosti so športom ste realizovali  
v roku 2022?
Rok 2022 sa pre nás nesie v znamení rebran-

dingu celej značky DOXXbet. Vytvorili sme 

novú silnú identitu so súborom pravidiel 

komunikácie nášho tímu, ktorú pretavuje-

me do každej kampane. Náš štýl hry odráža 

vášeň pre šport. Sme športoví srdciari, ktorí 

na prsiach hrdo nosia značku DOXXbet. 

V novom koncepte „DOXXbet je výhra“ 

sme vytvorili kampaň „Nauč sa vyhrávať 

ako Attila“. Chceme našej cieľovej skupine 

ukázať, že víťazstvo, či už osobnostné alebo 

športové, je o radosti. DOXXbet má priná-

šať radosť zo zodpovednej hry. Hlavným 

aktérom TV spotov „Nauč sa vyhrávať ako 

Attila“ je Attila Végh, uznávaný športovec. 

Sekunduje mu Dominika Cibulková. Bývalá 

úspešná športovkyňa, ktorá momentálne 

žije svoj život a je veľmi šťastná, čo je pre ňu 

osobnostná výhra, a preto do nášho koncep-

tu „DOXXbet je výhra“ takisto skvele zapadá.

Aké máte v tejto oblasti plány na rok 
2023?
Plánujeme pokračovať v komunikácii novej 

identity značky DOXXbet, aby sa dosta-

la k čo najväčšiemu počtu športových 

fanúšikov. Nadviažeme na kampaň „Nauč 

sa vyhrávať ako Attila“, ktorú máme opäť 

rozpracovanú do vtipného konceptu a všetci 

sa majú na čo tešiť. Sme za každú výzvu 

a zábavu, našim fanúšikom chceme prinášať 

nové možnosti zahrať sa a zažiť tie neopísa-

teľné pocity adrenalínu, vzrušenia a násled-

ne radosti z víťazstva, pretože „DOXXbet je 

výhra“.

Opis projektu: Rebranding značky DOXXbet, 

ktorý bol najmarkantnejší v TV spotoch pro-

stredníctvom kampane „Nauč sa vyhrávať 

ako Attila“, kde sme ľuďom ukázali kľúčovú 

črtu našej značky, a to víťazstvo. Rebranding 

sme komunikovali počas celého roka, to zna-

mená, že nová identita bola zakomponovaná 

do kampaní počas majstrovstiev sveta 

v hokeji, tenisových grandslamov Australian 

Open, Rolland Garros či US Open. V koncepte 

„DOXXbet je výhra“ sa budú niesť tiež kam-

pane Majstrovstiev sveta vo futbale 2022. 

Myšlienka rebrandingu vznikla na základe 

potreby ukázať našej cieľovej skupine, že 

sme ako oni, veľkí športoví nadšenci, hráči 

s veľkým srdcom, ktorí fandia čistej zodpo-

vednej hre.

Cieľová skupina: Športoví fanúšikovia, ktorí 

vyhľadávajú zábavu a aktivity plné zábavy, 

vzrušenia a adrenalínu.

Obdobie realizácie: celý rok 2022

Mediatypy, ktoré sme využívali pri propa-
gácii: TV spoty, OOH, reklama, sociálne siete, 

Google reklamy, PR články, influenceri. POS 

materiály (kalčetá, ležadlá, tulivaky), affiliate 

program

V čom bol projekt unikátny: Rebranding 

DOXXbetu je jedinečný, pretože vychádzal 

z útrob nášho tímu, jeho vášne pre športo-

vú hru a férovú zábavu. Jedinečnosť tímu 

a jeho myšlienok bolo krásne pretavovať 

do brandbooku, po našom Plejbúku.:) Celá 

zmena je teda odhalenie duše DOXXbetu, 

silnej, hravej a férovej. Agentúre sme nedali 

spať, kým nepriniesli to, čo nás vystihuje a čo 

vie zasiahnuť srdcia tipérov.

Juraj Jurenka
riaditeľ spoločnosti DOXXbet

Marcela Šuštiaková
marketingová riaditeľka Skupiny 

DOXX, zastrešujúcej DOXXbet

Vizitka kaMpane
Klient: DOXXbet
Marketing Director: Marcela Šuštiaková
Marketing Manager: Dušan Lukáč, Jana 
Krčahová, Juraj Piatka
Mediálna agentúra: ArtTeam
Spolupracujúca agentúra: MARK BBDO
Creative Director: Boyo Dohnal
Strategy Director: Martin Knut, Marián 
Timoracký
Art Director: Boyo Dohnal
Copywriter: Matúš Švirloch
Account Director: Lenka Chorvátová
Režisér: Pepe Ehrenberger
Kamera: Marián Ontko
Hudba: Viktor Hazard, Juraj Marikovič, 
Marek Šurin – DOXXbet Dancebeat
Produkcia: Playground13
Vedúci produkcie: Kristína Kijacová
Hlavná postava: Attila Végh
Vedľajšia postava: Dominika Cibulková
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Podpora športu je v Slovnafte 
srdcom CSR aktivít
Tradičná slovenská značka je roky spoľahlivým  
partnerom najpopulárnejších športových disciplín.

S
poločenská zodpovednosť patrí medzi 
kľúčové komunikačné aktivity firiem. 
Partnerstvá so športovými disciplína-
mi, športovcami a športovkyňami majú 

pozitívny vplyv na vnímanie značky a emoč-
ne ju spájajú so zákazníkmi. Základom je 
autentický a uveriteľný hodnotový prienik 
medzi značkou a vybraným športom.
V Slovnafte, najdostupnejšej sieti čerpacích 
staníc na Slovensku, preto siahli práve po 
športoch, ktoré sú otvorené širokému divác-
kemu publiku a hráčskym základniam.
„CSR je pre nás srdcom marketingovej 
komunikácie, pretože nám pomáha byť 
v kontinuálnom dialógu s naším okolím. 
Podporu športu vnímame ako náš príspevok 
spoločnosti, komunite vo verejnom priesto-
re, vďaka čomu sa vytvára spoločenská 
hodnota. Preto u nás podpora športu patrí 
pod CSR komunikačnú stratégiu zosobnenú 
v logu a hashtagu #SpoluDokazemeVela,“ 
približuje filozofiu Slovnaftu hovorca a riadi-
teľ komunikácie Anton Molnár.

Blízko k ľuďom
Slovnaft podporuje predovšetkým najpo-
pulárnejšie domáce športy. Dominujú tie 
kolektívne – futbal, hádzaná a volejbal, no 
pevné partnerstvo – už 14 rokov – má tiež 
s úspešným motocyklovým jazdcom s pre-
stížnym titulom „Dakar Legend“ Štefanom 
Svitkom.
Okrem vrcholných športových tímov (muž-
ská hádzanárska reprezentácia, slovenská 
mužská aj ženská volejbalová reprezentácia) 
či podujatí (hádzanárske EURO 2022) sme-
ruje Slovnaft svoju podporu aj do rozvoja 

talentov. Za 15 rokov grantového programu 
Talenty novej Európy dostali šancu rozvíjať 
svoje nadanie desiatky športovcov a špor-
tovkýň do 25 rokov.

S jasným postojom
Najintenzívnejšia podpora však patrí futbalu. 
Pred jedenástimi rokmi sa Slovnaft stal 
generálnym reklamným partnerom najvyššej 
futbalovej pohárovej súťaže, ktorá tak od se-
zóny 2011/2012 nesie názov SLOVNAFT CUP.
Pre samotnú súťaž, ktorá sa na Slovensku 
hrá od roku 1970, to znamenalo nie-
len potrebnú imidžovú a marketingovú 
podporu, ale aj úpravu konceptu súťaže. 
Dnes je SLOVNAFT CUP otvorený pre každé 

prihlásené mužstvo, nezriedka sa na tráv-
niku stretnú malé obecné tímy s ligovými 
špičkami.
Verejnosť, či futbal pravidelne sleduje alebo 
nie, s ním však má spojenú aj agresivitu 
a násilie fanúšikov. V aktuálnej sezóne 
SLOVNAFT CUP-u preto Slovnaft prichádza 
s jasným postojom: poukázať na potenciálne 
hrozby spojené s agresívnym správaním na 
tribúnach a vyzdvihnúť pozitíva zdravého 
športového fandenia.
„Neopakovateľná živá atmosféra, radosť 
z hry, férové súperenie – práve to patrí k fut-
balu, ktorý máme radi. V kampani 'Fandime 
slušnosti, nie násiliu' chceme upozorniť na 
to, že výtržnosti a agresivita kazia zážitok 
z hry a zbytočne poškodzujú meno tohto po-
pulárneho športu. Chceme prispieť k tomu, 
aby sa futbalové štadióny stali miestom, kde 
s radosťou príde fandiť celá rodina,“ opisuje 
Anton Molnár.
Kampaň odštartovala na jeseň televíz-
nym spotom vysielaným počas zápasov. 
Komunikačný mix postupne dopĺňa 
spektrum formátov na sociálnych sieťach, 
zapojenie rozmanitých známych osobností, 
komunikácia s klubmi aj aktivity priamo na 
štadiónoch. M
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LIONEL MESSI A ADIDAS

CRISTIANO RONALDO A NIKE

NEYMAR A PUMA

CONOR MCGREGOR A REEBOK

Tvár futbalového superhrdinu je už 

od začiatku kariéry spájaná s tromi 

pásikmi. Ruka v ruke s Adidasom lámu 

rekordy nielen na štadiónoch. V roku 

2017 podpísali doživotný kontrakt, 

ktorý Messimu každoročne pripisuje 

na konto 25 miliónov eur. Stal sa tak po 

Ronaldovi druhým futbalovým miliardá-

rom. Útočník sa zaviazal nosiť kolekciu 

športového oblečenia aj mimo ihriska 

a neprestajne reprezentovať hodnoty 

značky. Jeho meno nesú aj vlastné 

kopačky Messi Addidas. Podľa časopisu 

Forbes, ktorý každoročne zverejňuje 

rebríček najbohatších športovcov sveta, 

Messiho hrubé príjmy dosiahli tento rok 

až 130 miliónov. Z toho mimoihriskové 

zárobky z partnerstiev (vidieť ho môžete 

aj v spojení s Pepsi či Budweiser) sa 

odhadujú na 55 miliónov. Patrí mu tak 

titul najlepšie zarábajúceho športovca 

roku 2022.

Spojenie Ronaldo-Nike patrí do skupiny najviac roz-

poznateľných partnerstiev. K titulu prvého športovca, 

ktorého príjmy aj vďaka komerčnej spolupráci presahujú 

miliardu dolárov, mu pomohla značka športového oble-

čenia doživotným kontraktom. Minulý rok sa Ronaldo stal 

vôbec prvou celebritou na svete, ktorej sa podarilo do-

siahnuť pol miliardy sledovateľov na sociálnych sieťach 

Facebook, Instagram a Twitter. Tento rok čísla dosahujú 

700 miliónov. Takáto základňa fanúšikov posunula cenu 

za jeden post 

zverejnený pre 

nejakú značku 

na 230-tisíc eur. 

Celkovo sa jeho 

hrubé príjmy 

vrátane sponzor-

stva odhadujú 

aktuálne na 115 

miliónov eur, 

a tak hneď po 

basketbalisto-

vi LeBronovi 

Jamesovi obsadil 

tretie miesto 

medzi najbohat-

šími športovcami 

sveta.

Ďalšiu futbalovú ikonu z francúzskeho prvoligového 

klubu Paris Saint-Germain si minulý rok ulovila športo-

vá značka Puma. Po pätnástich rokoch Neymar prezul 

kopačky Nike a za 25 miliónov eur ročne sa upísal k 

spolupráci s konkurenčnou značkou. Spolu s kontrak-

tom Messiho a Ronalda tak ide o rekordne ohodnote-

né partnerstvá v súčasnom športovom marketingu. 

Brazílčana možno vidieť v spojení s mnohými značka-

mi – dlhoročne participuje napríklad na komunikácii 

značky Redbull a je ambasádorom módneho výrobcu 

Reply Jeans. Jeho celková trhová hodnota vrátane 

mimoihriskových činností a partnerstiev sa odhaduje 

na 95 miliónov eur.

Štvorlístok športových gigantov 

doplňuje značka Reebok, ktorá stavila 

na inú kategóriu vrcholového športu. 

V roku 2015 jej na spoluprácu kývla ír-

ska legenda súčasného bojového ume-

nia. MMA zápasník, Conor McGregor, si 

údajne na tejto sponzorskej podpore 

zarobí 6 miliónov eur ročne. Zápasník 

sa v roku 2018 stal tiež ambasádorom 

siete rýchleho občerstvenia Burger 

King. Svoje írske korene reprezentoval 

aj uvedením vlastnej značky írskej 

whiskey Proper No na trh. Vlani športo-

vec odpredal svoj podiel medzinárod-

nému dovozcovi liehovín sídliacemu 

v USA za 600 miliónov dolárov. Spolu so 

ziskom z tohto kontraktu sa jeho príjmy 

v období od polovice roku 2021 do 

mája 2022 odhadujú na rekordných 180 

miliónov eur.

Profesionálni športovci už dávno nie sú len reprezentantmi klubov a krajín. 
Stávajú sa značkou sami osebe alebo pomáhajú rásť iným značkám. 
A tie by partnerstvá s nimi vedeli vyvážiť zlatom. Ktoré sú najsilnejšie 
športovo-komerčné spojenia súčasnosti?

Hviezdne spolupráce
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NAOMI OSAKOVÁ A NIKE

SERENA WILLIAMSOVÁ A NIKE

ROGER FEDERER A UNIQLO

LEBRON JAMES A NIKE

Jednou z najúspešnejších ženských 

ambasádoriek je momentálne dvad-

saťštyriročná tenistka z Japonska. Hoci 

sa jej zdravotné problémy odzrkadlili 

na prepade vo svetovom rebríčku na 

44. miesto, v športovom marketingu jej 

úspechy naberajú opačnú tendenciu. 

Osaková má na konte spoluprácu s viac 

než 20 svetovými značkami vrátane 

Nike, Louis Vuitton či Mastercard, ktoré 

jej zarábajú takmer 60 miliónov eur roč-

ne. V portfóliu jej komerčných spoluprác 

tento rok pribudla kryptomenová burza 

FTX a platforma duševného zdravia 

Modern Health.

Tenistka patrí stále medzi najlepšie zarábajúce ženy v športe. Jej hlav-

ným partnerom je športová značka Nike, ktorá sa rozhodla investovať do 

oboch ženských tenisových talentov. Z oblasti fashion priemyslu sa stala 

tvárou Gucci, v rámci rýchleho občerstvenia spolupracuje so značkou 

Subway. Jej mimokurtové príjmy sa pohybujú okolo 35 miliónov eur. 

Američanka síce postupne odchádza do tenisového dôchodku, no nudiť 

sa rozhodne nebude. Spolupracuje asi s tuctom rôznych značiek a jej 

vlastná firma Serena Ventures investuje už do 60 startupov.

Športová kariéra švajčiarskeho tenistu dostala pre ob-

medzujúce zranenie v posledných rokoch zabrať. Limity 

na ihrisku sa našťastie neprepísali do Federerovej 

marketingovej aktivity. Jeho príjmy len na komerčných 

partnerstvách a mimoihriskových aktivitách sa v roku 

2022 odhadujú na 90 miliónov eur. Tenista bol celú ka-

riéru spájaný s americkou značkou Nike. V roku 2018 ju 

vymenil za japonského výrobcu oblečenia Uniqlo, ktorý 

mu poskytol o 30 percent výhodnejšie podmienky. 

V súčasnosti je Federer podpísaný aj pod propagáciou 

luxusných hodiniek Rolex. Vďaka podpore svojich part-

nerov si aj tento rok obhájil titul najlepšie zarábajúceho 

tenistu sveta.

Hviezdou športového marketingu na basketbalovej palubovke je 

rodák z Ohia. Patrí nielen k najlepšie zarabajúcim hráčom NBA, ale 

obsadzuje aj druhú priečku najhodnotnejších športovcov vôbec – jeho 

súčasné hrubé príjmy čisto z komerčnej podpory a mimoihriskových 

aktivít tvoria až okolo 90 miliónov eur ročne. Podľa štúdie Forbes mu 

jeho limitovaná edícia topánok, spojená so značkou Nike, vyniesla 32 

miliónov eur. Na kolegu Michaela Jordana, ktorého teniskový brand 

dosiahol silu až 132 miliónov, sa ešte nestihol dotiahnuť.

Martina Nevolná
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JOSH ALLEN A NEW ERA

PETRA VLHOVÁ A ADIDAS

LEWIS HAMILTON A MERCEDES-BENZ

PETER SAGAN A SPORTFUL

Prvenstvo v rebríčku najbohatších športovcov pod 25 rokov si 
tento rok uchmatol rozohrávač tímu Buffalo Bills. Jeho zárobok 
spolu so sponzorskými investíciami dosahujú hrubých 67 
miliónov eur. Mladý talent spolupracuje s viacerými značkami, 
od Pepsi cez Nike a momentálne sa stal hlavným ambasádorom 
New Era. Intenzívne sa angažuje aj v charitatívnych aktivitách, 
spojených s Oishei detskou nemocnicou v Buffale. Týždeň pred 
uvedením novej kolekcie šiltoviek JA17 na trh zverejnil video 
návštevy malej pacientky nemocnice Abbie. Šiltovky NEW ERA 
boli pár dní nato okamžite vypredané.

Klenot slovenského športu, 
Petra Vlhová, si v minulej sezóne 
Svetového pohára v zjazdovom 
lyžovaní vyjazdila na finančných 
prémiách 400-tisíc eur. V reb-
ríčku zárobkov zverejnenom 
Medzinárodnou lyžiarskou fede-
ráciou (FIS) tak predbehla Mikaelu 
Shiffrinovú a stala najúspešnejšou 
zjazdárkou na svete. Hodnota 
slovenského talentu je znásobená 
aj investíciami od jej komerčných 
partnerov. Petru sponzoruje 

lokálna tipovacia spoločnosť Niké, 
ktorá podporu značky podpísa-
nej sloganom Niké je tipovanie 
umocnila vybudovaním jej vlastnej 
značky Peťa je lyžovanie. Vlhová 
tento rok oznámila povýšenie 
partnerstva s Adidasom na novú 
úroveň. Ako ambasádorka mu bude 
pomáhať propagovať outdoo-
rový brand Terrex. Spolupráca 
s nadnárodnou značkou lyžiarke 
otvorí nové možnosti svetového 
sponzoringu.

Patrí medzi najúspešnejších pretekárov F1 a reprezentuje 
značku Mercedes Benz. Hamilton však nezarába len na okruhu, 
ale aj v reklame pre top svetové značky. Každý rok mu od nich 
na účte pípne okolo 12 miliónov eur. V roku 2018 podpísal 
dlhoročné partnerstvo so značkou oblečenia Tomy Hilfiger. 
Spolupracuje tiež s Pumou či Monster Energy. Partnerstvo 
s Union bank of Switzerland môžeme považovať za jedno z naj-
významnejších spojení športovca s bankovým segmentom. 
Švajčiarska banka v rámci podpory pretekov F1 investuje do 
tímu Hamilton-Mercedes-Benz až 9 miliónov eur ročne.

Slovenská cyklistická superhviezda 
sa momentálne nachádza na 
druhom mieste najlepšie zará-
bajúcich cyklistov sveta. Jeho 
ročný príjem vrátane sponzorských 
zmlúv dosahuje 5 a pol milióna 
eur. Trojnásobný majster sveta a se-
demnásobný víťaz zeleného dresu 
na Tour de France momentálne 
jazdí v Total Energies. Medzi jeho 
hlavných sponzorov patrí výrobca 

bicyklov Specialized. Do tímu 
doviezol aj ďalšieho dlhoročného 
sponzora, ktorý ich bude oblie-
kať do značky Sportful. Úspešnú 
spoluprácu s talianskou značkou 
športového oblečenia vlani predĺžil 
o ďalších desať rokov. Ešte aj dnes 
si pamätáme jeho zábavné reklam-
né spoty pre značku Hansgrohe. 
Na Slovensku spolupracoval 
s Telekomom aj Citroënom.
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Šport je silný fenomén. Ako s ním firmy pracujú? Pomáha im budovať ich brand?  
Aké ďalšie benefity im toto spojenie prináša?

Budovanie značky

Marcela Šuštiaková
marketingová riaditeľka 

Skupiny DOXX, zastrešujúcej 
DOXXbet

Anton Molnár
hovorca a riaditeľ  

Komunikácie SLOVNAFT

Silvia Vlasková
riaditeľka Brand 

a Marketingu SK/CZ
UNIQA

Partnerstvo so športovcami presne zapadá 

do nášho konceptu tímovej spolupráce 

a hrania fair play. Či už ide o Attilu Végha, 

Dominiku Cibulkovú alebo iných športovcov, 

s ktorými spolupracjeme, oni nám pomá-

hajú komunikovať identitu DOXXbet ako 

férovej spoločnosti v oblasti športového 

tipovania. Koncept našej značky je o rados-

ti z výhry a, samozrejme, zodpovednosti 

hrania. Pre značku Slovnaft je spojenie so športom úplne pri-

rodzené. Sprevádzame našich zákazníkov a zákazníčky 

nielen na cestách do práce, ale aj za zábavou a oddy-

chom. Podporu športu vnímame ako náš príspevok 

spoločnosti a komunitám, participujeme tak na vytvá-

raní spoločenskej hodnoty. Podpora športu je súčasťou 

našej komplexnej stratégie CSR a pracujeme s ňou pod 

headlinom zosobneným v logu #SpoluDokazemeVela. 

Toto posolstvo vyjadruje našu snahu byť ďalším hráčom 

v tíme, byť tým, na koho sa dá spoľahnúť, kto stojí pri vás, 

keď slávite úspechy, aj keď prídu ťažšie chvíle. Spojením 

so športom tlmočíme naše hodnoty, podporujeme vzťah 

k značke cez pozitívne emócie, stávame sa ešte aktívnej-

šie súčasťou životov našich zákazníkov.

Športovci sú pomyselným mostíkom medzi 

značkou a verejnosťou. Pri dlhodobých part-

nerstvách dochádza k prepojeniu športovca 

so značkou aj vo vnímaní ľudí. Čiastočne 

ľudia začnú prisudzovať emócie a atribúty, 

spojené so športovcom alebo športom, aj 

značke, s ktorou je prepojený.
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FORTUNA

Podporované športy alebo športové kluby: futbal, MMA, florbal, 
elektronické športy, šípky
Podporovaní športovci: Marek Hamšík, Ľudovít „Lajoš“ Klein
Podporované športové projekty: Fortuna liga – najvyššia 
slovenská futbalová súťaž, Slovenská futbalová reprezentácia, 
Hamsik Academy, Slovenská florbalová reprezentácia mužov, 
Mužská a ženská florbalová extraliga, Fortuna E-Superliga – 
profesionálna slovenská liga v elektronických šípkach, Majstrovstvá 
Slovenska v elektronických športoch, Partner slovenskej 
reprezentácie v elektronických športoch, CS:GO Pro Series 

– slovenská liga v hre Counter Strike Global Offensive, Fabriq  
MMA – nová slovenská MMA organizácia, Fight Night Challenge
Top športové kampane 2022: Stav si za 100 eur bez rizika 
a dostaneš aj 100 spinov – kampaň počas majstrovstiev sveta 
v hokeji, Hokejový pavúk o 100 000 eur – súťaž pred štartom 
majstrovstiev sveta v hokeji, Stav si za 50 eur bez rizika a získaj 
aj 50 eur kredit a 50 spinov – kampaň počas majstrovstiev sveta 
vo futbale, Futbalový pavúk o 100 000 eur – súťaž pred štartom 
majstrovstiev sveta vo futbale

UNIQA

Športové spolupráce: sponzoring jednotlivých športovcov, 
sponzoring volejbalovej ligy v CZ, sponzoring juniorského tímu vo 
vodnom slalome v CZ
Sponzoring športových eventov: Svetový pohár v lyžovaní Jasná 
2016 + 2020, Svetový pohár v lyžovaní Špindlerův Mlýn 2023, 
Sponzoring Svetového pohára vo vodnom slalome v Tróji (už viac ako 
10 rokov),
Sponzoring vysielania športových prenosov: lyžovanie (SK/CZ), 
vodný slalom (CZ), volejbal (CZ)
Podporované športy alebo športové kluby: alpské lyžovanie, 
volejbal, vodný slalom

Podporovaní športovci: Petra Vlhová, Adam Žampa,  
Martina Dubovská, Veronika Velez Zuzulová, Jiří Prskavec,  
Eliška Mintálová, Václav Chaloupka, Amálka Hilgertová
Top športové kampane: Využitie P. Vlhovej a M. Dubovskej 
ako ambasádoriek témy duševné zdravie, využitie Vlhovej na 
kampaň pre Plamienok (súťaž o jej originál helmu), sponzorské 
spoty na lyžovanie, volejbal a vodný slalom s našimi športovými 
ambasádormi.

DOXXBET

Podporované športy: Bojové športy MMA a k nemu pridružené 
bojové športy, futbal, vodný slalom, cyklistika, beh
Športové kluby: MŠK Žilina, DOXXbet Spartakus Fight Gym
Podporovaní športovci: Attila Végh, Dominika Cibulková, Róbert 
Vittek, Martin Buday, Ivan Buchinger, Samuel Krištofič, Karol Ryšavý
Podporované športové projekty: Dracula Fight Night, Majstrovstvá 
Európy vo vodnom slalome 2022
Iné: Podpora Oblastného futbalového zväzu Žilina
Top športové kampane 2021: Traf to ako Attila,  Druhá šanca na 
tiket, Tipuj EURO s bonusom 180 €,  MS v hokeji, Veľká letná hra, 
Vianočná rozbaľovačka 

Top športové kampane 2022:  Nauč sa vyhrávať ako Attila, Druhé 
podanie, Zimné hry v DOXXbet,  Kto neskáče nie je Slovák (kampaň 
ku MS v hokeji), Hraj o 20x kalčeto, Let's futbal, 150 € pre každého  
a Majstrovská rozbaľovačka (kampaň ku MS vo futbale)
Podiel výdavkov do športového marketingu: Výdavky do 
športového marketingu predstavujú 28,4 % z celkových výdavkov na 
marketing

SLOVNAFT

Podporované športy: futbal, motošport, hádzaná, volejbal, atletika
Športové kluby: STK Šamorín (futbal), HC OPERÁTOR Dunajská 
Streda (hádzaná), VK Spartak UJS Komárno (volejbal), mužský 
národný hádzanársky tím, mužský aj ženský národný volejbalový tím
Podporovaní športovci: Štefan Svitko (Dakar legend, držiteľ 
ocenenia Krištáľové krídlo)
Podporované športové projekty: SLOVNAFT CUP (Slovenský 
pohár), MOL Liga (ženská česká a slovenská hádzanárska liga), 
atletický míting P-T-S (Pravda – Televízia – Slovnaft), EHS EURO 2022, 
EURO U19

Iné: Talenty Novej Európy – grantový program aj pre mladé  
športové talenty
Top športové kampane 2021: kontinuita v podpore Štefana Svitka 
aj v náročnom období
Top športové kampane 2022: SLOVNAFT CUP – Fandime slušnosti, 
nie násiliu
Podiel výdavkov do športového marketingu: v závislosti od roka, 
spravidla je to okolo 10 %

VIZITKY
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