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Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs pripravila v spolupráci s Barca 
Innovation Hub Universitas inovatívne online certifikačné štúdium v anglickom jazyku so 
zameraním na športový manažment – certifikát v športovom marketingu a sponzoringu.  Cieľom 
certifikačného programu je štúdium a nadobudnutie špecifických techník a nástrojov marketingu 
a sponzoringu v manažmente športových organizácií a pri budovaní športovej značky. 
 
Obsah programu 
 
V súčasnosti sa budovanie a rozvoj športovej značky stal jedným z ústredných pilierov pre 
úspech ako na úrovni športu, tak na strane športového podnikania. Marketing ako disciplína 
nám umožňuje pristupovať k športu pod prísnym profesionálnym okom z pohľadu komerčnej 
perspektívy športu tak, aby sme boli schopní nájsť a využiť výhody všetkých príležitostí, ktoré 
športový trh poskytuje. Sponzoring alebo komerčné využitie športovej značky je stratégiou, 
ktorú kluby, športové organizácie, či samotní športovci používajú na zabezpečenie zdrojov 
financovania pre ich ďalší rozvoj. Na základe vedomostí nadobudnutých v tomto štúdiu, Vás 
Barca Universitas a James Condo naučia ako plánovať, koordinovať a budovať marketingový 
návrh pre športový klub, podujatie alebo pre jednotlivého športovca. 
 
Tento program bol vytvorený pod dohľadom oddelenia spoločenských vied Barca Universitas 
a v rámci spolupráce medzi James Condo a expertami z Universidad Siglo 21.  
 
Expertný poradca a garant štúdia: 
 

 
 
Jim CONDO 
Principal, ETERNO Consulting 
Adjunct Professor, Florida Atlantic University 
 

 
 
Pre koho je program určený? 
 

• Manažéri a riadiaci pracovníci športu (klubov, federácií, asociácií, spoločností 
poskytujúcich športové produkty a služby), 
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• Profesionáli podnikajúci v športových odvetviach, ktorí majú záujem o osobný rozvoj 
získaním špecializovaných vedomostí z oblassti športového marketingu a sponzoringu, 

• Profesionáli aktuálne nepracujúci v športových odvetviach, ktorí však majú záujem 
o témy športového marketingu a sponzoringu. 

 
Ciele štúdia 
 

• Inkorporovanie marketingu ako disciplíny do manažmentu a riadenia športových aktivít. 
• Analýza, tvorba a riadenie športových produktov a služieb. 
• Identifikácia a schopnosť osloviť a prilákať značky, ktoré investujú na športovom trhu. 
• Využiť príležitosti na vytvorenie verejných podujatí so zapojením sponzorov z oblastí 

športového priemyslu. 
 
Študijný plán 
 
Certifikačné štúdium športového marketingu a sponzoringu sa skladá zo štyroch 
jednomesačných online predmetov. Toto štúdium je ukončované sekvenčne (zapojenie do kurzu 
je mesačné a trvá jeden mesiac). Študijný plán tvoria nasledovné predmety: 
 
1 – Piliere športového marketingu 

• Modul 1: Úvod do športového marketingu 
• Modul 2: Metódy a nástroje športového marketingu 
• Modul 3: Tvorba športového marketingového plánu 
• Modul 4: Integrácia 

 
2 – Športový sponzoring 

• Modul 1: Manažment športovej značky 
• Modul 2: Nachádzanie potenciálnych sponzorov 
• Modul 3: Príprava a uzavretie sponzoringového obchodu 
• Modul 4: Integrácia 

 
3 – Aktivácia športového sponzoringu 

• Modul 1: Aktivácia sponzoringu 
• Modul 2: Typy aktivácie 
• Modul 3: Kľúčové sponzoringové indikátory 
• Modul 4: Integrácia 

 
4 – Manažment športových produktov a služieb 

• Modul 1: Manažment produktov a služieb v športe 
• Modul 2: Realizácia plánu produktov a služieb 
• Modul 3: Stratégia vývoja produktov 
• Modul 4: Integrácia 
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Prínosy štúdia 
 

• obsah svetovej kvality, ktorý bol navrhnutý svetovým tímom expertov, so zameraním na 
športový priemysel s okamžitou aplikáciou do praxe, 

• neobmedzený prístup k študijným materiálom, kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek 
zariadení, 

• personalizovaná spätná väzba pre každého účastníka programu a pre každú tímovú 
aktivitu, 

• priestor pre diskusie a interakcie s profesionálmi zo športového priemyslu z celého sveta, 
• certifikát o účasti za každý predmet vydaný Barca Innovation Hub – Universitas. Ak 

študent úspešne absolvuje každý predmet programu a absolvuje záverečnú skúšku, získa 
verifikovaný certifikát o ukončení celého programu s potvrdením identity, vydaným 
Barca Innovation Hub – Universitas. 

 
Jazyk štúdia 
- angličtina, minimum 500 bodov na TOEFL teste alebo jeho ekvivalent 
 
Finančné podmienky štúdia 
 
Cena certifikačného programu v športovom marketingu a sponzoringu v trvaní 4 mesiacov je 
625,00 EUR. Predmety začínajú vždy k 10. dňu v mesiaci a registrácia je platná k 30. dňu 
predchádzajúceho mesiaca. 
 
Ďalšie informácie 
 
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: 
Mgr. Branislav Zlocha 
Director, Marketing and Development 
Tel.: 0903 228 700 
e-mail: bzlocha@cityu.eu 
 

 
vzor certifikátu Barca Innovation Hub - Universitas 
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ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – FAQ 

 
1 – Aká je očakávaná týždňová časová záťaž online štúdia? 
 
Odporúčaná týždenná časová záťaž je približne 8 hodín týždenne na dôkladné porozumenie 
obsahu programu. Tento čas neobsahuje iba čítanie textu a sledovanie video obsahu od 
expertov, ale tiež prácu na zadaniach a účasť na online aktivitách. 
 
2 – Aká je štruktúra vzdelávacieho prístupu? 
 
Certifikačné štúdium sa skladá zo 4 predmetov. Budete mať vždy prístup aktuálne iba k jednému 
predmetu. Každý predmet trvá 1 mesiac a skladá sa zo 4 modulov (odporúčame študovať 1 
modul za týždeň, pričom však máte prístup ku všetkým 4 modulom). 
 
Každý modul obsahuje: 
 

• 1 písaný dokument cca 25 strán originálneho textu, 
• 2 videá kde expert rozvíja aktuálnu tému 
• 1 samohodnotiaci test pozostávajúci z 10 “multiple choice” otázok (nie je povinný) 
• 1 praktická aktivita, ktorá je povinná 

 
Každého 10. v mesiaci sa jeden predmet uzatvára a druhý otvára, takže bude potrebné, aby ste 
si stiahli písomný obsah pred tým. Potom už nebudete mať prístup k ukončenému predmetu. 
Preto je tiež potrebné, aby ste odovzdali všetky zadania a activity a absolvovali test pred tým, 
ako sa predmet uzavrie. 
 

 
 
3 – Aké je ukončenie predmetu? 
 
Musíte odovzdať praktické aktivity (jedna za každý modul), ktoré sú hodnotené expertom. 
Taktiež budete absolvovať záverečný test, ktorý pozostáva z 10 otázok (“multiple-choice”). 
Záverečná známka z testu a 4 aktivity sa spočítajú a výsledná známka predmetu musí byť 
minimálne 70. 
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4 – Aký je format záverečnej skúšky certifikátu? 
 
Keď úspešne absolvujete každý zo 4 predmetov (so ziskom minimálne 70 bodov za každý 
predmet), získate prístup k záverečnej skúške z celého programu. Test pozostáva z 10 otázok 
(“multiple-choice”). Ak úspešne absolvujete tento záverečný test, získate certifikát o absolvovaní. 
V opačnom prípade získate certifikát o účasti. 
 
5 – Očakáva sa od študenta zapojenie sa do tímových projektov? 
 
Zatiaľ je každé zadanie v rámci predmetov individuálne. Avšak v rámci online platformy majú 
študenti možnosť vzájomnej interakcie. 
 
6 – Je možné získať kredity po úspešnom ukončení certifikátu? 
 
Certifikačné štúdium je akceptované VŠM na úrovni “Interhship/Practicum” a teda je možné po 
úspešnom ukončení štúdia a získaní certifikátu o absolvovaní započítať kredity voči 
bakalárskemu štúdiu podnikového manažmentu VŠM. 
 
7 – Aká je úloha VŠM v rámci spolupráce s Barca Innovation Hub – Universitas? 
 
VŠM je akademickým partnerom Barca Innovation Hub – Universitas a pomáha študentom so 
zapojením sa do certifikačného štúdia ako na úrovni akademického poradenstva, tak na úrovni 
technického poradenstva online štúdia tak, aby študenti štúdium čo najlepšie zvládali.  
 
 
 
 
 

 


