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MARKETINGOVÁ	KONCEPCIA	SGF	–	SPRÁVA	K	20.9.2022	
 

PRIESKUM	ŠPORTU	-	ZÁVEREČNÁ	SPRÁVA	MŠVVaŠ	SR	

V záverečnej správe sekcie športu MŠVVaŠ SR sa objavili ukazovatele, ktoré nám 
načrtávajú situáciu s postavením gymnastiky na Slovensku a ktoré by nám mohli slúžiť (popri 
vlastných skúsenostiach) s nastavením marketingovej koncepcie SGF a jej rozvojom 
v budúcich obdobiach. V skratke uvádzam závery z výskumu.1 
„Cieľom výskumu je zistiť domáci záujem o príslušný uznaný šport pre MŠVVaŠ SR a nájsť 
súvislosti medzi jednotlivými sociodemografickými ukazovateľmi a konkrétnymi športmi. Dáta 
z výskumu budú slúžiť aj na prerozdelenie finančných zdrojov na podporu jednotlivých 
športov, zväzov a asociácií.” 

 
Závery:  

- medzi TOP 3 najodporúčanejšími športami pre deti - gymnastika na 7.mieste 
- medzi TOP 3 najsledovanejšími športami - gymnastika 15. miesto.  
- medzi 15 najfrekventovanejších praktizovaných športov sa gymnastika nedostala 

 
(otázky bola položená v zmysle vyberte top 3 športy, ktoré najviac 
odporúčate/sledujete/praktizujete) 
V prieskume o zahraničnom záujme o šport (Richard Kollár a kol. (FMFI UK Bratislava), 
2021) sa gymnastika umiestnila na 11. mieste.  
 

Z týchto dát vyplýva, že gymnastika nie je medzi verejnosťou považovaná za šport, 
pre všetky športy. Môžeme polemizovať o metodike prieskumu, ale všeobecne je 
jednoznačné, že tieto dáta, napriek našej pomerne vysokej členskej základni nie sú pre SGF 
priaznivé. Identifikovali sme teda ciele, ktoré z pohľadu marketingu národného športového 
zväzu chceme v najbližšom období dosiahnuť.  
 

MARKETINGOVÉ	CIELE	

- zvýšenie členskej základne, budovanie silných klubov 
- vytváranie športových vzorov 
- účasť našich pretekárov na OH 
- vybudovanie športovej infraštruktúry 
- získanie generálneho sponzora a partnerov 

 
Marketingové ciele sú uvádzané v náhodnom poradí, vzhľadom na to, že sa nedá 
jednoznačne určiť, ktorý cieľ je prioritný a všetky sú navzájom prepojené. Avšak v pláne na 
rok 2023 by som vyzdvihla jeden cieľ, na ktorý by sme sa mali v SGF zamerať primárne a to 
je získanie sponzorov. Všetky uvedené ciele a aktivity na ich dosiahnutie by mali prispieť 
k zlepšeniu postavenia gymnastiky v rebríčku športov na Slovensku.   

																																																								
1 Ipsos pre MinEdu, Prieskum športu - Záverečná správa, 2021, 
https://www.minedu.sk/data/files/10968_ipsos_minedu-sekcia-športu_domáci-prieskum-športov_2021.pdf 
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Kľúčové	body	na	dosiahnutie	cieľov		

- misia, vízia 
- základné hodnoty  
- nástroje 
- rozpočet 
- časový plán 
-  

Misia	

Dostať gymnastiku do povedomia verejnosti ako šport pre všetky športy, ako základ rozvoja 
nielen každého športovca, ale každého človeka! 

 

Vízia	

SGF ako rešpektovaná organizácia so silnými partnermi. Organizácia, v ktorej je česť byť 
členom.  

 

Základné	hodnoty	

Rešpekt – vybudovať SGF ako rešpektovanú organizáciu na národnej aj medzinárodnej 
úrovni, budovať rešpekt medzi členmi SGF navzájom 
 
Zodpovednosť – zodpovednosť za zdravý vývoj detí prostredníctvom športu. Budovanie 
povedomia o nezastupiteľnosti gymnastiky ako športu, ktorý tvorí základ pre zdravý vývoj 
dieťaťa 
 
Udržateľnosť – budovanie silných personálnych kapacít, trénerských kádrov, vybudovanie 
systému starostlivosti o trénerov, ktorý bude základným stavebným prvkov rozvoja SGF 

 

Nástroje	

Sociálne siete - web stránka, instagram, facebook, linkedIn 
 
TV – TV JOJ Šport, RTVS, Live stream na stránke SGF 
 
Podcasty – spolupráca s TV JOJ 
 
Youtube kanál – archív videí z veľkých podujatí s SVK účasťou 
 
Tlačové správy – pravidelná informovanosť novinárov 
 
Event management - top podujatia organizované SGF 
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ZHODNOTENIE	MARKETINGOVÝCH	AKTIVÍT	–	posledných	90	dní	(20.6.-20.9.22)	

(posledných	90	dní	–	20.6.-20.9.2022	vs.	predchádzajúcich	90	dní)	
 

PODUJATIA – Nosné veľké podujatia našich príspevkov: Festival pohybových skladieb 
Trnava, MS v športovom aerobiku Guimaraes, EYOF Banská Bystrica, Eurogym Neuchatel, 
ME Mníchov, Gym Festival Trnava (MSR žien 2022), MS v modernej gymnastike Sofia, 
svetové poháre v športovej a modernej gymnastike.  

INSTAGRAM	

POST REACHED (počet unikátnych užívateľov, ktorí videli príspevky na konte SGF) –  
38 700, nárast o 1800% 
 
ENGAGEMENTS (počet unikátnych užívateľov, ktorí interagovali s našimi príspevkami, lajk, 
koment, zdieľanie, klik) – 9 000, nárast o 420% 
 
ACCOUNTS REACHED (počet sledovateľov): nárast o +40%, o 789 sledovateľov 
aktuálne k 20.9.2022 1237 sledovateľov (top štatistiky: 80% sú ženy, 30% 35-44 rokov, 
26% Bratislava) 
 
V začiatku fungovania instagramu mali videá (reels) bežný počet okolo 300 vzhliadnutí. 
Teraz majú videá z ME v Mníchove od 2000-10000 vzhliadnutí. Rovnako otvárací ceremoniál 
v Trnave mal prekvapivo cez 7k vzhliadnutí. Čo naznačuje stúpajúci trend a správnym 
nastavením sa vieme dostať na vyššie čísla.  
 
Pre porovnanie:  
Česká gymnastická federácia – 3200 sledovateľov, videá maju okolo 2-7k vzhliadnutí  
Slovenský zväz cyklistiky – 3800 sledovateľov, videá so Saganom 10k vzhliadnutí (čo má 
takmer aj naše video dievčat z ME), ostatné okolo 3-4k vzhliadnutí 
Slovenská plavecká federácia – 2200  sledovateľov, videá okolo 1500 vzhliadnutí, jedno 
video má 4k 
 
Samozrejme, sú úspešnejšie instagramové kontá, aj menej úspešné. Tendencia však je, že 
vhodne zvoleným obsahom môžeme prilákať viac sledovateľov a ponúknuť sponzorom širšie 
publikum.  

FACEBOOK	

PAGE REACH (počet ľudí, ktorí videli akýkoľvek obsah na FB stránke SGF) –nárast o 47% 
na 87 510 
 
POST REACHED – nárast o 33% na 73 500 
 
ENGAGEMENT – (reakcie na príspevky) – nárast o 58% na 18 600 
 
Aktuálne k 20.9.2022 - 3298 stálych sledovateľov (top čísla: 80% sledovateľov sú ženy, 
30% 35-44 rokov, 26% Bratislava) 
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LIVE	STREAM	(na	stránke	SGF)	

SLOVAK AEROBIC OPEN     8868 videní 
POHÁR FEDERÁCIÍ     1926 videní 
FESTIVAL POHYBOVÝCH SKLADIEB  554 videní  
1. kolo PARKOUR     164 videní  
GYM FESTVAL TRNAVA    687 videní 
SPOLU     12 199 videní 

	

Čísla	pre	zaujímavosť	(za	90	dní):		
počet IG postov:  91  počet IG stories:  580 
počet FB postov:   160   počet FB stories:   560 
počet článkov na webe:  50   počet tlačových správ:  12 
 

PLÁN	AKTIVÍT	DO	KONCA	ROKU	2022	

Okrem už zavedeného informovania na soc. sieťach, webe a v médiách, nové aktivity: 

- spustenie eshopu s oblečením SGF 
- príprava a spustenie kampane na získanie sponzorov 
- príprava plánu na promovanie klubov na sociálnych sieťach 
- facelift instagramového konta 

 

PLÁN	AKTIVÍT	V	ROKU	2023		

Všetky marketingové aktivity by sa niesli v súlade so 70tym výročím SGF. Potrebné 
je pripraviť spoločné vizuály na všetky dokumenty a príspevky na sociálnych sieťach.  
 
Pravidelne mesačne: 

- kampaň na promo SGF (promo klubov, zber nových členov) 
- zasielania newslettera (Ladnosť na prvú) 
- interakcia na sociálnych sieťach 
- tlačové správy podľa príležitosti 
- rozhovory s významnými osobnosťami SGF 

 
Január - marketingové školenie pre zástupcov klubov, reprezentantov a reprezentačných 
trénerov a ostatných záujemcov.  
 
Aktivity	k	70.	výročiu	(spracované	podľa	M.	Šiškovej,	viď	návrh)	 

Vydanie knihy 70.rokov SGF – tlačová konferencia 

Výstava 70. výročie SGF – v spolupráci s múzeom a slávnostné otvorenie spojené 
s otvorením roku osláv 70. výročia SGF 

Spoločné akcie/preteky v rôznych gymnastických športoch  

- môžeme nasledovať formát Európskych hier (napr. MG a Aerobik v jednej hale na 
striedačku) 
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Gymnastické dni po celom Slovensku v réžii klubov na námestiach a verejných 
priestranstvách  

Gala show – november, december – vyvrcholenie osláv 

(...a.i., prípadne podľa schválenia VV SGF) 

 
Všetky aktivity sú časovo náročné. Vidíme, že angažovanosť a interakcie na 

sociálnych sieťach aj v médiách prudko vzrastajú, v ďalšom období to tak výrazné byť 
nemusí a preto ich musíme podporiť vhodnými marketingovými aktivitami. Bude potrebné 
niektoré služby riešiť dodávateľsky cez marketingovú agentúru, najmä prácu s inzertnými 
kreditmi na sociálnych sieťach, aby sa zvýšila sledovanosť a interakcia s našimi príspevkami. 
Ďalej príprava a promo veľkých akcií a prípadne promo klubov. Je jednoduché pri dobrom 
výsledku našich športovcov zaujať verejnosť, ťažšie to je pri športoch, kde výkonnosť nie je 
nadpriemerná, avšak také (ako napr. parkour) môžu zaujať inými prvkami.  
 

Bez ďalších investícií sa nedostaneme do povedomia širšej laickej verejnosti a 
neposunieme z miest na chvoste rebríčka veľkých športov a teda nestúpne nám ani 
koeficient vo vzorci pre výpočet dotácií.  
Tak, ako tréningový plán so svojimi cyklami a vrcholmi, bude aj marketingové plánovanie 
smerovať k dosiahnutiu stanovených cieľov. V dlhodobom hľadisku je to účasť našich 
športovcov na OH, v krátkodobom zisk generálneho sponzora.  
 

Rada by som poďakovala všetkým zainteresovaným členom SGF, pretekárom, 
trénerom, rozhodkyniam a rozhodcom a pracovníkom SGF za kooperáciu a proaktívnosť pri 
všetkých doterajších marketingových aktivitách. Verím, že v pripravovanom rozpočte sa 
nájde priestor aj z vlastných zdrojov investovať do rozšírenia marketingových aktivít, ktoré 
nám v konečnom dôsledku môžu priniesť viac financií a tým lepšie podmienky pre rozvoj 
športovcov a športu.  
 
 
Mýto pod Ďumbierom, 26.9.2022 
Darina Kubeková 

 
 
 
 

 


