SportInstitute –
Srdce pre šport
Správa o činnosti
oz SportInstitute za rok 2021

1. PREDSTAVUJEME SA

Bezplatný plavecký výcvik pre deti na Slovensku
Sme nezisková organizácia, ktorá vedie
deti k plávaniu. Vieme, že tento šport patrí
medzi tie najzdravšie fyzické aktivity a skrýva
v sebe obrovský potenciál pre podporu zdravého telesného, duševného a psychického vývoja
človeka. Voda je pre ľudí životodarná tekutina a
rovnako tak funguje aj ako prostredie, ktoré nám
pomáha cítiť sa po všetkých stránkach dobre. O
to viac to platí v prípade tých najmenších, ktorí
si môžu nadobudnutím plaveckej istoty a obratnosti vybudovať už v ranom veku nielen základy
pre fyzické aj psychické prospievanie, ale taktiež
prevenciu pred rizikom, ktorý so sebou vodný
živel prináša. O tejto potrebe vypovedá aj fakt,
že Slovensko patrí dlhodobo na popredné priečky v štatistikách počtu úmrtí spôsobených
utopením spomedzi európskych krajín. V neposlednom rade, spoločne trávený čas vo vode so
svojimi rovesníkmi pomáha utužovať nielen telo
a zdravie, ale aj vzájomné priateľstvá a častokrát buduje puto na celý život.
Občianske združenie SportInstitute
vzniklo ako filantropicko-komunitný projekt
s cieľom zabezpečovať základný plavecký
výcvik pre čo najviac detí na Slovensku, a to
úplne bezplatne. Našou snahou je sústrediť sa
primárne na rodiny s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré by sa možno inak
k plaveckému kurzu pod vedením profesionálov
ani nedostali.
Sme hrdí na to, že sa nám podarilo vytvoriť koncept plávania pre deti od 7 do 12 rokov,
ktorý sa darí úspešne implementovať priamo
do školských rozvrhov v rámci hodín telesnej
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výchovy na základných školách. Zabezpečením
certifikovaných trénerov, ktorí pracujú s naším
vlastným metodickým plánom, schváleným
Fakultou telesnej východy a športu, sú hodiny
plávania kvalitné, zábavné a efektívne.
Okrem toho, že takto dokážeme budovať u detí pozitívny vzťah k športu a najmä k
vode, pridanou hodnotou výcvikov môže byť aj
následná účasť žiakov na rôznych plaveckých
podujatiach.

Chceme mať oči otvorené pre malé talenty a podporovať ich na ceste zdokonaľovania
sa v plávaní. Tento spoločný cieľ sa nám darí
napĺňať aj vďaka tomu, že sme riadnym členom
Slovenskej plaveckej federácie a záštitu nad
našou činnosťou prevzal aj Slovenský olympijský a športový výbor.
SportInstitute nie je organizáciou financovanou z prostriedkov štátneho ani iného
verejného rozpočtu. Viesť deti k plávaniu dokážeme len z vlastných zdrojov a vďaka našim
partnerom, nadáciám, samosprávam a podporovateľom, ktorí nám venovali 2 % z dane zo
svojho príjmu.

2

Príhovor predsedu OZ
Vážení priatelia,
rok 2021 nebol pre nikoho ľahký. Ale ani pokračujúca pandémia a zavreté školy a bazény nás
neodradili od nášho poslania. Jednotlivé formy
pomoci zo strany štátu sa primárne sústreďovali najmä na ochranu zdravia najzraniteľnejších
spoluobčanov, posilňovanie kapacít zdravotníctva a podporu ekonomiky, a aktivity na podporu
športu detí a mládeže sa dostali, žiaľ, ešte viac
na okraj spoločenského záujmu. V období

plávanie priamo do školského rozvrhu. Rád by
som týmto poďakoval a vyzdvihol aktívnu pomoc
starostky obce a riaditeľov miestnych škôl.
Tým sme opäť výraznejšie nasadli na cestu
za naším cieľom v prospech malých plavcov.

„Naše aktivity plánujeme rozširovať aj naďalej a sme

pripravení nadväzovať spoluprácu taktiež s ďalšími
samosprávami, obcami či priamo základnými školami.“

dištančného vzdelávania a obmedzeného stretávania sa zostalo veľa detí doma bez možnosti
venovať sa svojim obľúbeným mimoškolským
činnostiam, klesla fyzická aktivita a výrazne stúpol čas pasívne trávený v prevažne virtuálnom
svete s počítačmi, tabletmi či telefónmi.
U nás v SportInstitute sme sa snažili robiť
maximum preto, aby sme s týmito neduhmi
bojovali, aby mohli deti v rámci daných okolností opäť získať pravidelný kontakt s vodou
a byť vďaka tomu zdravšie a spokojnejšie.
Našu stratégiu počas roka 2021 sme museli
v dôsledku vyvíjajúcej sa pandémie a opatrení
s ňou súvisiacich viackrát zmeniť a prispôsobiť.
Za veľký úspech považujeme, že sa nám podarilo na školách v Chorvátskom Grobe a Čiernej
vode rozbehnúť prvý projekt, ktorý implementuje
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Naše aktivity plánujeme rozširovať aj
naďalej a sme pripravení nadväzovať spoluprácu taktiež s ďalšími samosprávami, obcami
či priamo základnými školami. Chceme pritom
zotrvať v adresnej podpore detí, a to nielen
poskytovaním kvalitnej plaveckej prípravy, ale
súčasne aj znášať s ňou súvisiace finančné
náklady – aby sme aj naďalej odbremeňovali
rodičov, prevažne tých, ktorí si tento typ športovej aktivity svojich detí nemôžu dovoliť. Sme
vďační našim partnerom, ktorí nás počas celého roka podržali nad vodou. Výsledky, ktorých
prehľad prinášame na nasledujúcich stranách,
sme dokázali dosiahnuť iba vďaka spojeniu síl
s nimi.
Ivan Krištof
predseda SportInstitute o.z.
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Piliere našej činnosti
SportInstitute stojí na troch pilieroch, na ktoré sme ako občianske združenie s filantropickokomunitným projektom mimoriadne hrdí:

sme riadnym členom
Slovenskej plaveckej federácie

získali sme záštitu Slovenského
olympijského a športového výboru

učebný plán našich plaveckých výcvikov
zodpovedá kritériám určeným MŠVVaŠ
SR, čo potvrdzuje aj jeho schválenie
zo strany Univerzity Komenského
v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy
a športu
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2. ČO SME V ROKU 2021 DOSIAHLI

Prehľad výsledkov, na ktoré sme hrdí

Dostali sme
hodiny plávania
do školských rozvrhov
na vybraných ZŠ

Zorganizovali sme
tábor pre deti
zo sociálne
slabšieho prostredia

Vytvorili sme
vlastný didaktický
systém práce
s deťmi na školách

Vďaka bezplatným
kurzom sme finančne
odbremenili
rodičov

Celkovo sme naučili
plávať či zdokonalili
v plávaní viac ako
400 detí

Upevnili sme
vzťahy s našimi
partnermi

Počas letných
prázdnin sme
zabezpečili plávanie
pre viac ako
160 detí
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Zintenzívnili sme spoluprácu so školami
V roku 2021 sme vytvorili unikátny
program rozvoja plaveckých zručností na
základných školách v Bratislavskom kraji.
Program je etablovaný do školských rozvrhov a
žiaci od 7 do 12 rokov sa v rámci neho zúčastňujú plávania priamo na hodinách telesnej
výchovy. Pre deti tak zabezpečujeme priestory
bazénov aj certifikovaných inštruktorov. Máme
pritom vytvorený vlastný metodický plán plaveckých výcvikov, schválený Fakultou telesnej
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý obsahuje dostatočné spektrum
podnetov potrebných pre osvojenie si kľúčových
zručností a schopností vo vodnom prostredí.
U detí 2. ročníka, teda začiatočníkoch,
je cieľom kurzu primárne ich zbaviť strachu
z vodného prostredia a naučiť základy, aby po
skoku do vody vedeli samostatne doplávať ku
kraju bazéna, resp. aspoň 15 m. Deti 3. a 4. ročníka, resp. pokročilejší plavci, majú vďaka našim
tréningom možnosť zdokonaliť sa a zvýšiť si
výkonnosť tak, aby samostatne preplávali 25-50
m vybraným plaveckým štýlom bez pomôcok.
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V roku 2021 sme v tejto súvislosti spustili aj projekt ambasádorov na základných
školách. Ide o osobnosti, ktoré na seba prevzali výzvu pomôcť nadväzovať spoluprácu so
základnými školami a prispievať k rozširovaniu
možností rozvoja základných motorických
schopností u žiakov. Prvými ambasádormi
SportInstitue sa v roku 2021 stali prezident
občianskeho združenia Ivan Krištof, starostka
obce Chorvátsky Grob Vladislava Vydrová a
poslanec Národnej rady SR Milan Vetrák.
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Pripravili sme bezplatné letné kurzy plávania
V súlade s naším poslaním poskytovať
devízu do života vo forme nadobudnutých plaveckých zručností aj deťom, ktorých rodiny sa
ocitli v neľahkej sociálnej a finančnej situácii,
sme zorganizovali aj špeciálne letné výcviky.
Využili sme obdobie roka s priaznivejšou pandemickou situáciou, výsledkom čoho bolo
zorganizovanie plaveckých výcvikov počas letných táborov aj letnej školy.

atletike, olympijským kvízom a ďalším aktivitám. V auguste sme zorganizovali aj plavecké
kurzy pre letnú základnú školu, počas ktorej sa
v priebehu 2 týždňov zdokonalilo v plávaní
30 detí. Pri výbere detí do letných plaveckých
kurzov a táborov naše občianske združenie
úzko spolupracovalo s viacerými inštitúciami,
zameranými na sociálnu pomoc.

Plaveckého kurzu pre denný letný tábor
obce Chorvátsky Grob sa zúčastnilo spolu 85
detí. Ten sa konal v šiestich turnusoch počas
prázdnin a každé z detí zažilo spolu 5 hodín
plávania. Podieľali sme sa aj pri organizácii
denného letného tábora pre 15 vybraných detí
z detských domovov. Deti sa pod vedením skúsených trénerov venovali nielen plávaniu ale aj
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3. NAŠI PARTNERI

Ďakujeme tým, ktorí nás podporujú
V roku 2021 sme sa zapojili do rôznych
mechanizmov podpory v oblasti rozvoja športu a športovej činnosti. Pri žiadaní podpory
z grantov samosprávy a nadácií sme boli
s naším projektom úspešní. Finančné prostriedky, ktoré sme takto získali, sme v plnej
výške zužitkovali tak, aby sme sa posunuli
opäť o krok bližšie k napĺňaniu nášho cieľa
v prospech detí.

Vďaka úzkej spolupráci so základnými školami
a finančnej podpore všetkých našich partnerov
dokážeme tieto zdroje adresne a efektívne
premeniť na konkrétne aktivity priamo pre deti
a ich rodiny. Všetkým našim spojencom sa za
to chceme touto cestou úprimne poďakovať.

SportInstitute podporujú:
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4. PREHĽAD FINANČNÉHO HOSPODÁRENIA

Tabuľka č. 1:

Prehľad príjmov občianskeho združenia SportInstitute
výnosy/príjem

projekt

zdroj

poznámka

Pravidelné
príspevky

Rozvoj plávania
na základných
školách

Právnická
osoba

Príspevky na základe
zmluvy o sponzorstve
v športe uzatvorenej
podľa § 50 a 51 Zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe
medzi zmluvnými
stranami.

Grant –
finančný
príspevok

Plavecký výcvik
pre deti a mládež
SportInstitute

Bratislavský
samosprávny
kraj

Použitá plná výška
dotácie v roku 2021
v rámci projektu.

Detský plavecký
kurz SportInstitute

Nadácia VÚB

Použitá časť grantu
vo výška 3.750,83 EUR
v roku 2020. Zvyšná suma
vo výške 4.347,04 EUR
čerpaná v roku 2021
z dôvodu pandemickej
situácie COVID-19 a
zmeny termínu čerpania.

Spolu: 20.200,00 EUR

Iné príjmy:
Občianske združenie SportInstitute ako subjekt, ktorý vznikol v roku 2019, mal možnosť až v roku 2021 poberať
príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2 %). Celková vyzbieraná čiastka v roku
2021 bola 3.663,94 EUR.
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Tabuľka č. 2:

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov občianskeho združenia SportInstitute
projekt

poznámka

Pravidelné
príspevky

Príspevky na základe zmluvy o sponzorstve v športe boli
z roku 2021 presunuté vo výške 6.188,54 EUR na rok 2022,
nakoľko pandémia COVID-19 neumožňovala vykonávať
v plnej miere aktivity, ktorým sa naše OZ venuje.
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021:
• odmeny plaveckým trénerom: 1.140,00 EUR
• prenájom dráh: 80,00 EUR
• reprezentačné náklady: 321,46 EUR
• administratívne a ostatné služby: 2.470,00 EUR

Plavecký výcvik pre deti
a mládež SportInstitute

Priame náklady súvisiace s organizovaním
a zabezpečením plaveckých výcvikov pre žiakov základných
škôl. Výška dotácie použitá na prenájom plaveckých dráh.

Detský plavecký kurz
SportInstitute

Priame náklady použité v rokoch 2020 a 2021
na organizovanie a zabezpečenie denných letných táborov
a plaveckých kurzov:
Denný letný tábor 2020:
• drobný nákup: 109,04 EUR
• zabezpečenie a organizácia tábora: 1.544,60 EUR
Denný letný tábor 2021:
• drobný nákup: 553,73 EUR
• zabezpečenie a organizácia tábora: 1.894,85 EUR
Plavecké kurzy v roku 2020 a 2021: 4.162,21 EUR.

Spolu: 20.200,00 EUR
V tejto sume bolo odtrénovaných v rámci plaveckých kurzov a letných
táborov 300 detí.

Správa o činnosti oz SportInstitute za rok 2021

10

S L O V E N S K Ý O LY M P I J S K Ý A Š P O R T O V Ý V Ý B O R
PREBERÁ

ZÁŠTITU
NAD

SPORTINSTITUTE
FILANTROPICKO-KOMUNITNÝM PROJEKTOM

ANTON SIEKEL
PREZIDENT SOŠV

V B R AT I S L AV E 1 0 . N O V E M B R A 2 0 2 1

SportInstitute, o. z.
Laurinská 3
811 01 Bratislava

info@sportinstitute.sk
+421 904 208 448
www.sportinstitute.sk

