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ZÁKLADY UDRŽATEĽNOSTI 

 
Udržateľnosť je jednou z najnaliehavejších 

výziev našich čias v rámci širokého spektra 

spoločenských, environmentálnych 

a hospodárskych záležitostí. Veľké problémy 

ako klimatické zmeny, hospodárska 

nerovnosť a spoločenská nespravodlivosť 

ovplyvňujú ľudí na celom svete. Predstavujú 

závažné obavy aj pre športovú komunitu, aj 

z hľadiska organizácie každodenných 

záležitostí aj kvôli zodpovednosti voči 

mladým ľuďom a budúcim generáciám. 

Uznávame aj to, že šport má 

bezkonkurenčnú schopnosť motivovať 

a inšpirovať veľký počet ľudí. Preto veríme, 

že olympijské hnutie má povinnosť 

i možnosť aktívne prispieť ku globálnej 

udržateľnosti v súlade s našou víziou: 

„Budovať lepší svet prostredníctvom športu.“ 

 
Preto je logické, že udržateľnosť 

predstavuje jeden k kľúčových prvkov 

Olympijskej agendy 2020, strategického 

plánu olympijského hnutia prijatého 

v decembri 2014. Konkrétne tento 

dokument zadefinoval náš prístup 

k udržateľnosti v troch oblastiach 

zodpovednosti Medzinárodného 

olympijského výboru: 

 

 
• MOV ako organizácia: Prijať princípy 

udržateľnosti za svoje a zahrnúť 

udržateľnosť do svojej každodennej 

prevádzky. 

 

• MOV ako vlastník Olympijských hier: 

Prevziať proaktívnu a vodcovskú úlohu 

v súvislosti s udržateľnosťou 

a zabezpečiť, aby bola súčasťou všetkých 

aspektov plánovania a usporadúvania 

Olympijských hier. 

 

• MOV ako líder olympijského hnutia: 

Zapojiť a pomôcť zainteresovaným 

stranám v rámci olympijského hnutia 

integrovať udržateľnosť do svojich 

vlastných organizácií a prevádzok. 

 
V nadväznosti na Olympijskú agendu 2020 

sme v decembri 2016 vydali Stratégiu 

udržateľnosti MOV. Táto stratégia stojí na 

troch okruhoch našej zodpovednosti 

a piatich oblastiach zamerania, ako je   

zobrazené nižšie. 

 

Ilustrácia rámca Stratégie udržateľnosti: 

Infraštruktúra a prírodné lokality 

 

Získavanie a správa zdrojov 

 

 
Mobilita 

 
 
 

 
Pracovná sila 

 
 
  
 

 
Klíma 
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Stratégia vytyčuje mnoho činností v rámci 

našej pôsobnosti ako lídra olympijského 

hnutia. Medzi ne patrí záväzok vyvinúť 

spoločné príručky, metodológie a nástroje 

pre národné olympijské výbory (NOV) 

a medzinárodné federácie (MF). 

Viac informácií môžete nájsť na 

https://www.olympic.org/sustainability. 

Séria príručiek „Základy udržateľnosti“ je 

prvým konkrétnym výstupom tohto záväzku. 

Tieto príručky majú za cieľ poskytnúť 

národným olympijským výborom 

a medzinárodným federáciám jednoduché, 

praktické a podstatné informácie týkajúce 

sa kľúčových aspektov udržateľnosti, aby 

sa tak mohli lepšie pohybovať 

v zložitostiach tejto témy a vyvinúť efektívne 

programy udržateľnosti. Či vaša 

organizácia s udržateľnosťou ešte len 

začína, alebo je už do nej aktívne zapojená, 

dúfame, že naše príručky vám poskytnú 

cenný prehľad a odrazový mostík pre túto 

dôležitú tému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPÄTNÁ VÄZBA 

 
Dúfame, že naše príručky „Základy udržateľnosti“ vám poskytnú cenný základ pre chápanie 

udržateľnosti. Vieme aj to, že udržateľnosť je neustále sa vyvíjajúca disciplína. Vždy sa v nej 

vynárajú nové problémy, otázky a príležitosti, ktorým sa treba venovať. Preto radi privítame 

spätnú väzbu, komentáre a návrhy, aby sme poskytované rady mohli neustále vylepšovať 

a zabezpečiť, aby naše materiály boli také čerstvé, relevantné a presné, ako sa len dá. Ak 

budete chcieť niečo poznamenať, kontaktujte nás v akomkoľvek jazyku na adrese: 

sustainability@olympic.org 

 
 
 

TLAČ 

 
Tento dokument je k dispozícii iba ako súbor PDF stiahnuteľný zo stránky MOV. Ak si ho 

potrebujete vytlačiť, nastavte tlačiareň na obojstrannú tlač a tlačte na recyklovaný papier. 

V ideálnom prípade sa vyhnite farebnej tlači a kopírovaniu. 

http://www.olympic.org/sustainability
mailto:sustainability@olympic.org
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VYHODNOŤTE SVOJE 

VÝCHODISKO 

Pozrite sa na to, čo robíte 

v rámci udržateľnosti, alebo 

zhodnoťte príležitosti 

a problémy so začatím. 

 
 
 
 

 
IDENTIFIKUJTE KĽÚČOVÉ 

PROBLÉMY A ROZSAH 

Rozhodnite sa, čo 

je dôležité 

a čo je 

relevantné. 

 

 

DEFINUJTE SVOJU 

VÍZIU A STRATÉGIU 

Naplánujte svoju 

predstavu udržateľnej 

budúcnosti vašej 

organizácie. 

VYTÝČTE SI CIELE 

A PLÁNY 

Definujte, čo 

spravíte 

a kedy to 

spravíte. 

 
 

 

 

 

PREDVEĎTE 

VODCOVSTVO 

Určite si smer 

pre dosiahnutie 

svojej vízie. 

 

 

OHODNOŤTE 

POSTUP 

Zmerajte 

a zhodnoťte 

výkon. 

 
 

VYTVORTE 

EFEKTÍVNE RIADENIE 

Zaistite, aby udržateľnosť 

vhodne pasovala do 

vašich organizačných 

štruktúr a rozhodovacích 

procesov. 

PODÁVAJTE SPRÁVY 

Poskytnite 

dôveryhodný opis 

toho, čo ste 

spravili. 

 

 

ZAPOJTE 

ZAINTERESOVANÉ 

STRANY 

Porozprávajte sa 

s každým, koho činnosti 

vašej organizácie zasahujú 

či ovplyvňujú. 

 
 

STRUČNÝ ÚVOD DO 
UDRŽATEĽNOSTI – 

ZHRNUTIE 
KĽÚČOVÝCH 

KROKOV 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 KOMUNIKUJTE 

Šírte povedomie 

a hovorte o tom, čo 

ste dosiahli, aké 

ste mali problémy 

a čo ste sa naučili. 
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06ÚVOD 
 

 

Toto je úvodná príručka našej série 

„Základy udržateľnosti“. Jej cieľom je 

poskytnúť všeobecné poznatky 

o udržateľnosti: čo znamená, prečo je 

dôležitá, ako súvisí so športom a čo môže 

vaša organizácia spraviť, aby bola 

súčasťou tohto mimoriadne dôležitého 

úsilia. 

 
Zostavili sme tento všeobecný prehľad 

o udržateľnosti, lebo sme presvedčení, že je 

podstatné, aby národné olympijské výbory 

(NOV) a medzinárodné športové federácie 

(MF) – a vlastne všetky športové organizácie 

– mali k dispozícii základné vedomosti o tom, 

ako je udržateľnosť relevantná pre šport 

a akým spôsobom treba rozvinúť efektívny 

program udržateľnosti, ktorý zanechá aj trvalé 

dedičstvo do budúcna. 

 
V športovom svete je veľa organizácií, veľkých 

aj malých, ktoré sa už aktívne zapájajú do 

jednotlivých aspektov udržateľnosti. Tieto 

zvyčajne spadajú do dvoch rozdielnych 

kategórií: „zelené“ iniciatívy, ktoré sa 

zameriavajú na životné prostredie, a projekty 

„spoločenskej zodpovednosti“, ktoré podporujú 

nejakú „správnu vec“ v rámci širšej verejnosti. 

Je skvelé, že sa to deje, 

a dosiahli sa isté pôsobivé úspechy. Ak sa 

chcete dozvedieť viac o iniciatívach, ktoré sa 

uskutočňujú, odporúčame vám prečítať si 

široký výber prípadových štúdií, ktoré MOV 

zverejnil v súvislosti s projektmi 

udržateľnosti medzinárodných federácií: 

https://www.olympic.org/sustainability. 

 
Skutočná udržateľnosť však zachádza ešte 

omnoho ďalej než jednotlivé projekty. 

Spočíva v tom, že dôkladne prehodnotíte to, 

čo robíte ako organizácia, spôsob, akým 

interagujete so spoločnosťou ako celkom, 

a zabezpečíte vytvorenie vhodných štruktúr, 

pravidiel a postupov riadenia, ktoré budú 

v dlhodobom horizonte prospešné vašej 

organizácii, spoločnosti aj životnému 

prostrediu. 

 
Všetky environmentálne a spoločenské 

iniciatívy treba vnímať v tomto kontexte 

a treba ich včleniť do zásadných športových 

činností, nie iba ako pekné doplnky, ktoré 

ignorujú skutočné dopady športu. Ozajstná 

udržateľnosť prináša nepopierateľné 

hodnoty, od ušetrenia nákladov a správy 

rizika až po zlepšené vzťahy so 

zainteresovanými osobami a dôveryhodnosť 

verejnosti. 

 
 

OZAJSTNÁ UDRŽATEĽNOSŤ PRINÁŠA 

NEPOPIERATEĽNÉ HODNOTY, OD 

UŠETRENIA NÁKLADOV A SPRÁVY 

RIZIKA AŽ PO ZLEPŠENÉ VZŤAHY SO 

ZAINTERESOVANÝMI OSOBAMI 

A DÔVERYHODNOSŤ VEREJNOSTI. 

http://www.olympic.org/sustainability


ÚVOD ZÁKLADY UDRŽATEĽNOSTI 

9 

 

 

 

 

 
 
 

 

ČO SA ROZUMIE POD POJMOM 
UDRŽATEĽNOSŤ 

 

Existuje veľa formálnych definícií udržateľnosti 

s obmenami na tému vyváženého prístupu 

k environmentálnym, spoločenským 

a hospodárskym aspektom, ktorý by 

zohľadňoval súčasné i budúce potreby. Tento 

význam pripisuje udržateľnému rozvoju OSN. 

 
Oficiálna definícia udržateľnosti MOV je tá, 

že v procese rozhodovania zabezpečujeme 

flexibilitu, snažíme sa maximalizovať 

pozitívne dôsledky a minimalizovať tie 

negatívne v spoločenskej, hospodárskej 

a environmentálnej sfére. 

 
V praxi spočíva udržateľnosť v tom, ako 

pracujete a rozhodujete sa. Týka sa kultúry 

organizácie, ako aj technických aspektov. 

Veríme tomu, že organizácia môže začať 

dosahovať svoju víziu a ciele iba vtedy, ak 

plne integruje princípy a prax udržateľnosti do 

svojej každodennej   prevádzky, aby sa tak 

stali neoddeliteľnou súčasťou myslenia 

a správania ľudí. 

 
Cieľom pre každú organizáciu by malo byť 

maximalizovať výhody, a pritom sa vyhnúť 

negatívnemu dopadu na ľudí a životné 

prostredie, alebo ho minimalizovať. Premeniť 

tieto ambície na skutočnosť znamená byť 

pripravený zvážiť dôsledky rozhodnutí. A to 

zasa znamená mať k dispozícii všetky 

relevantné informácie, na ktorých budeme 

môcť tieto rozhodnutia založiť. 

 
Preto pri udržateľnosti ide v konečnom 

dôsledku o to, aby sme našli lepšie spôsoby 

realizácie činností a strávili istý čas tým, že 

dlhodobé rozhodnutia založíme na dobrých 

informáciách. Niekedy to znamená spochybniť 

zabehané spôsoby a odmietnuť starý spôsob 

rozmýšľania. Organizácia, ktorej skutočne 

záleží na udržateľnosti, je taká, ktorá vyvíja 

snahu rozumieť svojim voľbám, zdôvodniť ich 

a učiť sa z nich. 

 
Bežným nepochopením je, keď sa hovorí 

o „environmentálnej udržateľnosti“, 

„spoločenskej udržateľnosti“ či „hospodárskej 

udržateľnosti“ ako o oddelených disciplínach. 

Skutočná udržateľnosť si vyžaduje integrovaný 

a holistický prístup; nedá sa rozdeliť na 

jednotlivé časti. Napríklad klimatické zmeny sa 

dajú vnímať ako environmentálny jav, ale na 

mnohých úrovniach ovplyvňujú spoločnosť 

a ekonomiky. Opatrenia na zmiernenie či 

prispôsobenie sa klimatickým zmenám sú preto 

jednoznačne relevantné vzhľadom na 

udržateľnosť v jej najširšom význame. 

UDRŽATEĽNOSŤ A FIREMNÁ SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ (FSZ) 
 

Tieto dva termíny sa často mýlia 

a zamieňajú. Hoci ich významy sa do istej 

miery prekrývajú, v skutočnosti 

pomenúvajú jasne odlišné prístupy. 

 
Udržateľnosť predstavuje dlhodobý 

zámer, ktorý hľadí do budúcna; spočíva 

v tom, čo chceme dosiahnuť a zabezpečiť, 

aby sme nezdecimovali zdroje v takom 

rozsahu, ktorý by znížil kvalitu života 

budúcich  generácií. 

 
Naproti tomu sa FSZ zameriava skôr na 

momentálne problémy zainteresovaných 

strán. Mnohé organizácie robia dobré veci, 

ako je napríklad podpora charít, ktoré 

zmierňujú sociálne problémy. Sú to 

bezpochyby zodpovedné činnosti, ale nie 

sú udržateľné, ak neriešia základný 

problém. 

 
V podstate preto FSZ rieši problémy najmä 

prostredníctvom kompenzačných činností pre 

dobrú vec, zatiaľ čo udržateľnosť sa zaoberá 

priamymi dopadmi a ich príčinami. 
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ZOPÁR KĽÚČOVÝCH PRÁVD O UDRŽATEĽNOSTI 

 

Je dôležité rozptýliť niektoré bežné 

nesprávne dojmy týkajúce sa 

udržateľnosti, pretože chceme, aby 

všetky organizácie, ktoré sú členmi 

Olympijského hnutia, bez problémov 

o udržateľnosti hovorili a zavádzali ju. 

 
 
VIAC NEŽ ZELENÁ 

Ľudia si často myslia, že udržateľnosť sa 

týka iba životného prostredia. 

Samozrejme, ochrana životného 

prostredia je podstatnou súčasťou 

udržateľnosti; ale ide tu aj o spôsob, 

akým sa správame k ľuďom 

a osvojujeme si zodpovednú prax. 

 
 
UDRŽATEĽNOSŤ SI MÔŽEME DOVOLIŤ 

Mnohé organizácie sa vyhýbajú činnosti 

v rámci udržateľnosti, pretože sa boja, 

že ich to bude stáť príliš veľa. 

V skutočnosti by vám dobrý program 

udržateľnosti mal ušetriť financie. 

Zvýšená efektivita zníži náklady. 

Udržateľné organizácie môžu pritiahnuť 

príjem zo sponzorstva navyše. Menej 

očividné výhody zasa prinesie aj znížené 

riziko a motivovanejší pracovníci. 

 
 
NEMUSÍTE BYŤ ODBORNÍK 

Ľudia sa môžu báť aplikovať 

udržateľnosť, pretože nie sú v tejto 

oblasti odborníkmi. To nie je dôležité. 

Veľká časť udržateľnosti súvisí so 

správaním a spôsobmi práce: 

s chápaním procesu viac než 

s ovládaním technických vedomostí. Ak 

potrebujete odborné vedenie, nebojte sa 

požiadať o pomoc. 

UDRŽATEĽNOSŤ SA DÁ ZAVIESŤ 
POSTUPNE 

Niekedy ľudia ani nezačnú, lebo majú pocit, 

že nie sú pripravení robiť všetko. 

Základným princípom udržateľnosti je 

neustále zlepšovanie. Preto je možné začať 

postupne a budovať program krok za 

krokom. 

 
 
MALÉ ČINNOSTI SA SPOČÍTAVAJÚ 

Rozsah globálnych problémov, ako sú 

klimatické zmeny, zmierňovanie chudoby či 

hladu môže pôsobiť odstrašujúco: ako 

môžu malé činnosti jednotlivcov niečo 

zmeniť? Zmena však zvyčajne neprichádza 

prostredníctvom jediného rozhodnutia; 

častejšie je to dôsledok mnohých malých 

čiastkových činností, ktoré spoločne zmenia 

postoj spoločnosti. V tomto je šport 

mimoriadne dôležitý, lebo má moc 

inšpirovať ostatných, takže vaše činnosti sa 

môžu mnohokrát znásobiť. 
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ŠPORT A UDRŽATEĽNOSŤ 
 

 

Šport je globálna vášeň. Jeho najrôznejšie 

podoby nadchýnajú a inšpirujú miliardy ľudí na 

celom svete. Spoločné hodnoty športovej 

komunity predstavujú silný základ pre 

vzájomné porozumenie, spoluprácu a mier. 

 
Dnes sú tieto jeho vlastnosti ešte vzácnejšie. 

Svet čelí rôznym závažným problémom 

v spoločenskej, environmentálnej 

a hospodárskej oblasti. Medzi ne patrí 

napríklad spoločenská nespravodlivosť, 

hospodárska nerovnosť a klimatické zmeny, 

ktoré ovplyvňujú vzrastajúci počet ľudí na 

planéte. 

 
Prieskumy ukazujú, že každý rok sa ľudia 

o udržateľnosť zaujímajú čoraz viac. 

V spoločnosti narastá očakávanie, že 

podniky, inštitúcie a verejné orgány 

prevezmú väčšiu priamu zodpovednosť 

nielen za svoje finančné výsledky, ale aj za 

svoj environmentálny, spoločenský a etický 

výkon. V časoch zvyšujúceho sa dohľadu 

a otvorenej komunikácie cez sociálne médiá 

nadobúdajú názory zainteresovaných strán – 

regulačných orgánov, partnerov, akcionárov, 

klientov, zákazníkov, médií a verejnosti –

úplne nový význam. 

 
Vo svete športu sa vynárajú tie isté 

príležitosti, výzvy a očakávania. Od 

prvotných obáv týkajúcich sa 

environmentálneho dopadu športovej praxe 

sa program rozšíril natoľko, že pokrýva celý rad 

spoločenských záležitostí, vrátane zdravia 

a pohody, sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti, 

riadenia, zodpovednosti, transparentnosti 

a ľudských práv. 

 
Konkrétne pri športe sa opakovane vynára aj 

téma „odkazu“: dlhodobé výhody pre 

usporiadateľské komunity plynúce 

z vybudovania športovej infraštruktúry 

a organizácie športových udalostí. Základom 

schopnosti vytvoriť trvalý, pozitívny odkaz je 

práve udržateľnosť. 

 
Nad všetkým však stojí otázka hodnôt. 

Základným princípom moderného olympizmu 

je to, že šport má slúžiť harmonickému 

vývoju ľudstva. Svet športu nemôže zostať 

stáť bokom od globálnych výziev našich čias. 

Bez ohľadu na to, kde sídlite, a bez ohľadu 

na veľkosť vašej organizácie je dôležité, aby 

ste si boli vedomí týchto problémov, aby ste 

chápali, ako by vás mohli ovplyvniť a aby ste 

boli schopní niečo s nimi spraviť. 

 
Preto veríme, že Olympijské hnutie má 

možnosť aj povinnosť aktívne prispievať ku 

globálnej udržateľnosti v súlade s našou víziou: 

„Budovať lepší svet prostredníctvom športu.“ 

 

SVET ŠPORTU NEMÔŽE 

ZOSTAŤ STÁŤ BOKOM 

OD GLOBÁLNYCH VÝZIEV 

NAŠICH ČIAS. 
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CIELE UDRŽATENÉHO ROZVOJA A ŠPORT 
 

V septembri 2015 na Samite OSN 

o udržateľnom rozvoji 193 svetových lídrov 

prijalo Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, 

globálnu chartu, ktorá sa točí okolo piatich 

„P“: People (ľudia), Planet (planéta), 

Prosperity (prosperita), Peace (mier) 

a Partnerships (partnerstvá). 

 
Do Agendy 2030 patrí predovšetkým 17 

cieľov udržateľného rozvoja (CUR). Tieto 

nové ciele si vyžadujú, aby sa všetky krajiny 

spolu s ochranou planéty aktívne usilovali 

o prosperitu. Toto je dôležité, lebo to 

ukazuje, že udržateľnosť má význam 

všade; nie je to iba zodpovednosť 

bohatších, rozvinutých krajín. 

 
CUR poskytujú spoločný rámec, ktorý má 

pomôcť vládam, podnikom a iným 

organizáciám vysvetliť, ako plánujú 

prispieť k udržateľnému rozvoju a bojovať 

s kľúčovými globálnymi problémami 

udržateľnosti. K CUR patria mnohé 

ambície, úzko súvisiace 

s treťou misiou Olympijského hnutia 

propagovať šport a olympijské hodnoty 

v spoločnosti. Tým, že udržateľnosť ešte 

viac včleníme do našich činností a budeme 

rozvíjať partnerstvá s relevantnými orgánmi, 

sme presvedčení, že Olympijské hnutie 

môže posilniť svoj príspevok k realizácii 

týchto CUR (pozri obrázok ďalej). 

 
Podstatné je, že dôležitú úlohu, ktorú 

šport zohráva v podpore CUR, potvrdilo 

aj Valné zhromaždenie OSN. Odsek 37 

Agendy 2030 OSN hovorí: „Aj šport je 

dôležitým faktorom trvalo udržateľného 

rozvoja. Uvedomujeme si rastúce 

prispievanie športu k uskutočňovaniu 

rozvoja a mieru vďaka jeho 

presadzovaniu tolerancie a úcty a to, 

ako prispieva k posilneniu postavenia 

žien a mladých ľudí, jednotlivcov 

a spoločenstiev, ako aj k zdraviu, 

vzdelaniu a cieľom sociálnej inklúzie.“ 
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STRATEGICKÉ ZÁMERY PRE ROK 2030 PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI 
ZAMERANIA UDRŽATEĽNOSTI 

ZÍSKAVANIE A SPRÁVA 
ZDROJOV 

MOBILITA 

Získavanie výrobkov a služieb od organizácií 

v rámci Olympijského hnutia a správa 

materiálnych zdrojov počas ich životného cyklu 

Mobilita ľudí a tovarov súvisiacich 

s činnosťami Olympijského hnutia na 

miestnej aj globálnej úrovni 

Rozvoj a prevádzka vonkajších a vnútorných 

lokalít počas konania športových aktivít, 

vrátane podpory a administratívnej 

infraštruktúry, ako sú nesúťažné dejiská na 

Olympijských hrách a kancelárie organizácií 

Olympijského hnutia 

Pracovné podmienky a príležitosti ponúkané 

zamestnancom, dobrovoľníkom a dodávateľom 

Olympijského hnutia 

KLÍMA 

Správa priamych a nepriamych emisií 

skleníkových plynov súvisiacich s činnosťami 

Olympijského hnutia a prispôsobenie sa 

dôsledkom klimatických zmien 

INFRAŠTRUKTÚRA 
A PRÍRODNÉ LOKALITY 

 
PRACOVNÁ SILA 

 
 
 

 

STRATÉGIA UDRŽATEĽNOSTI MOV 
 

Po schválení Olympijskej agendy 2020 – 

strategického plánu MOV – v decembri 2014 

sme spustili rozsiahle konzultácie so 

zainteresovanými stranami počas príprav našej 

Stratégie udržateľnosti v rokoch 2015 a 2016. 

K nim patril aj dialóg s mnohými MF a NOV, 

komerčnými partnermi, mimovládnymi 

organizáciami, medzinárodnými inštitúciami, 

akademikmi a odborníkmi. Stratégia bola 

dokončená a schválila ju Výkonná rada MOV 

v decembri 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týchto päť oblastí zamerania je pevne 

prepojených a treba ich vnímať ako jeden 

celok. Prvé štyri oblasti zamerania sa týkajú 

vecí, ktoré realizuje športový svet: budovanie 

a prevádzka športových dejísk; 

zabezpečovanie tovarov a služieb a riadenie 

zdrojov; preprava ľudí a tovarov; a riadenie 

ľudí. Piata oblasť, klíma, predstavuje 

prierezovú tému, ale sme presvedčení, že je 

natoľko kriticky dôležitá, že si vyžaduje 

mimoriadnu pozornosť ako oblasť zamerania 

sama osebe. 

Stratégia vytyčuje, ako sa MOV zamýšľa venovať 

udržateľnosti v rámci svojich troch sfér 

zodpovednosti: MOV ako organizácia; ako 

vlastník Olympijských hier; a ako líder 

Olympijského hnutia v súlade s Agendou OSN 

2030. 

 
Podstata Stratégie spočíva v piatich oblastiach 

zamerania: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viac podrobností o každej z piatich oblastí 

zamerania nájdete v Prílohe 1 tejto príručky. Ku 

každej z týchto tém vyvíjame špecifické príručky. 

 
Náš úplný dokument Stratégie obsahuje aj 

kapitolu, ktorá podrobne uvádza aspekty firemnej 

správy a spôsoby, akými riadime udržateľnosť 

v rámci MOV. Patria do nej sekcie o systémoch 

manažmentu, o komunikáciách a podávaní správ, 

ktoré všetky predstavujú zásadnú súčasť našej 

každodennej realizácie programu udržateľnosti. 

R
O

Z
S

A

H
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Táto štruktúra u nás funguje a dúfame, že náš 

rámec pomôže ostatným vyvinúť si vlastné 

stratégie udržateľnosti. Ale plne uznávame, že 

nie všetky športové organizácie sú 

štruktúrované týmto spôsobom. Vaša 

organizácia má možno iné priority, ktoré musíte 

zdôrazňovať v svojej stratégii či programe 

udržateľnosti. 

 
V mnohých väčších organizáciách sa 

konkrétnym záležitostiam, ktoré spadajú pod 

širšiu definíciu udržateľnosti, venujú rôzne 

oddelenia: sem patrí bezpečnosť a ochrana 

zdravia, vzdelávanie, zapojenie komunity, 

rodová rovnosť, zdravie a mier 

prostredníctvom športu, spoločenský rozvoj 

prostredníctvom športu, rozmanitosť, správa 

a etika. Nie je dôležité, ako sú rôzne oblasti 

zodpovednosti rozdelené v rámci organizácie, 

za predpokladu, že vnútorná koordinácia 

a komunikácia postačuje na to, aby všetci 

pracovali v súlade s koherentným strategickým 

zámerom, ktorý udržateľnosť nespúšťa zo 

zreteľa. Keď určujete svoju stratégiu 

udržateľnosti, musíte sa rozhodnúť pre taký 

prístup a riadiacu štruktúru na jej zavedenie, 

aké sú relevantné pre vašu organizáciu. 

 

PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI 
 

Udržateľnosť je koncepcia, ktorá sa zakladá na 

množstve kľúčových princípov. Štandard 

systému riadenia ISO 20121 (pozri s. 35) ich 

špecifikuje takto: 

 

• Integrita – dodržiavanie etických princípov 

• Inklúzia – prax férového správania sa voči 

všetkým zainteresovaným stranám a ich 
zmysluplné zapojenie 

 

• Spravovanie – prevzatie zodpovednosti za 

vlastné činnosti, ktoré ovplyvňujú 

environmentálny výkon, hospodársku činnosť 

a spoločenský rozvoj 
 

• Transparentnosť – otvorenosť ohľadom 

rozhodnutí a činností, ktoré ovplyvňujú 

spoločnosť, hospodárstvo a životné 

prostredie 

 
Ostatné štandardy a definície môžu používať 

odlišné alebo ďalšie termíny, ako je 

zodpovednosť, neustále zlepšovanie, právny 

súlad, spolupráca, inovácia a zodpovednosť, ale 

tieto štyri, ktoré sme uviedli vyššie, poskytujú 

súbor základných princípov, ktoré adekvátne 

sprostredkujú význam toho, o čo ide 

v udržateľnosti. Dajú sa uplatniť na celom svete 

a vo všetkých podnikateľských sektoroch. Šport 

nie je výnimkou. Športu sú v skutočnosti tieto 

princípy vlastné vďaka jeho hodnotám, ako aj jeho 

základnému cieľu slúžiť ostatným, podporovať 

účasť, a viesť a vzdelávať mladých ľudí. 

 
Nanešťastie však šport zasiahli rôzne 

negatívne javy, ako je korupcia, podvodné 

upravovanie výsledkov zápasov, doping, 

porušovanie ľudských práv a rodová 

nerovnosť. Šport je niekedy zodpovedný aj za 

nedbalosť, a dokonca i ničenie životného 

prostredia a miestnych komunít. Tieto dopady 

sú v kontraste s pozitívnymi hodnotami 

a etikou športu. Nakoniec, spôsob, akým 

športové orgány zabezpečia férové správanie 

k jednotlivcom, komunitám a životnému 

prostrediu, bude kľúčový pre ich vlastný 

dlhodobý prospech, reputáciu a miesto 

v spoločnosti. Týmto spôsobom sú princípy 

udržateľnosti neodlučiteľne prepojené so 

športovými hodnotami a etikou. 
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Prípadová štúdia 
 

MEDZINÁRODNÁ JACHTÁRSKA FEDERÁCIA (WORLD SAILING): 
AGENDA 2030 PRE UDRŽATEĽNOSŤ  

Z pozície vedúceho orgánu jachtárskeho 
sveta Medzinárodná jachtárska federácia 
v novembri 2016 vydala podrobnú stratégiu 
udržateľnosti. Uvádza sa v nej ambícia 
dosiahnuť v rámci športu zásadnú zmenu, 
ktorá môže aktívne prispieť ku globálnej 
udržateľnosti. 

 
Program udržateľnosti Medzinárodnej 

jachtárskej federácie je postavený na 

odporúčaniach v šiestich operačných oblastiach. 

Je v súlade so Stratégiou udržateľnosti MOV 

a CUR OSN: 

 

• Technické štandardy 
• Udalosti 
• Školenia 
• Dejiská a zariadenia 
• Členovia 
• Účasť 

 
Rovnako ako Stratégia udržateľnosti MOV sa 

tieto jasne zameriavajú na konkrétne činnosti, 

z ktorých pozostáva jachtárstvo. V každej 

z týchto operačných oblastí stratégiu podporuje 

deväť cieľov: 

 

• Vytvoriť silný prístup k udržateľnosti v celom 

športe, zdieľať najlepšiu prax a určovať 

štandardy a ciele so zameraním na operácie, 

udalosti a dejiská Medzinárodnej jachtárskej 

federácie. 
• Znížiť uhlíkovú stopu Medzinárodnej jachtárskej 

federácie a podporovať efektivitu zdrojov 

v športe. 

• Rešpektovať a prispievať k zdraviu a biodiverzite 

ekosystému. 

• Podporovať rozmanitosť a dostupnosť v športe 

a posilňovať rodovú rovnosť na udalostiach 

Medzinárodnej jachtárskej federácie v súlade 

s cieľmi udržateľnosti MOV 2020. 

• Zabezpečiť, aby udržateľnosť bola súčasťou 

vyučovania jachtingu prostredníctvom učebných 

a tréningových koncepcií. 

• Podporovať kultúru udržateľnosti zdieľaním 

najlepšej praxe a zvyšovaním povedomia 

o udržateľnosti u štátnych orgánov členských 

organizácií, počas udalostí, na dejiskách 

a v pridruženom priemysle. 
• Nastaviť technické štandardy do roku 2030 tak, 

aby sa znížil environmentálny dopad 

jachtárskeho priemyslu, so zameraním na 

koniec životného cyklu zmesových látok 

a technológie motorov a energií. 
• Osvojiť si prístup postavený na vede a výskume 

s cieľom pochopiť dopady a identifikovať 

riešenia. 

• Zabezpečiť dôveryhodnosť a transparentnosť 

prostredníctvom silného monitorovania 

a podávania správ. 

 
Tieto ciele boli výsledkom práce komisie 

udržateľnosti zloženej z vedúcich odborníkov 

vnútri športu aj mimo neho, ktorí dostali za úlohu 

poskytnúť poradenstvo v súvislosti 

s vypracúvaním Agendy udržateľnosti 

2030, viesť pokrok a monitorovať ho voči plánu. 

 
Pre každú oblasť operácií stratégia uvádza 

prepojenie medzi navrhovanými činnosťami 

a ústrednými cieľmi, ako aj spôsob, akým súvisia 

s CUR OSN a témami udržateľnosti MOV. 

 
Je to komplexná stratégia udržateľnosti, vhodná 

pre jachtársky šport. Ostatné športové 

organizácie majú iné priority, ale kľúčovým 

ponaučením je radiť sa s ostatnými; chápať 

charakter vášho športu a/alebo organizácie – 

jeho dopady, výzvy a príležitosti; a určiť, ako to 

všetko zapadá do globálneho programu 

udržateľnosti. 
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Jednou z najväčších prekážok, ktoré treba 

prekonať, je rozhodnutie pustiť sa do toho. 

Udržateľnosť je rozsiahla téma a môže vás 

odrádzať, že neviete, kde začať. 

 
Mnohé organizácie začínajú s malými 

projektmi. Tieto sa zvyčajne zameriavajú na 

recykláciu, energetickú účinnosť, sadenie 

stromov a/alebo iné konzervačné práce. Pre 

veľmi malé organizácie to môžu byť užitočné 

východiská a dobrý spôsob, ako rozvinúť 

kontakty s dobrovoľníkmi a miestnou 

komunitou. Ale tieto typy iniciatív – čo aké 

sú dôležité – zvyknú byť environmentálne 

projekty ad hoc a zvyčajne nezahŕňajú širšie 

spoločenské a etické dimenzie 

udržateľnosti. 

 
Mnohé športové organizácie sa venujú 

charitatívnej práci so školami a komunitnými 

skupinami. Aj toto je dobré, ale nemusí to riešiť 

dôsledky a problémy, ktoré spôsobujú hlavné 

činnosti vašej organizácie. Skutočný prístup 

k udržateľnosti musí vychádzať z toho, čo vaša 

organizácia naozaj robí v rámci svojej 

každodennej práce. Environmentálne 

a spoločenské dôsledky vašich činností treba 

chápať a zohľadniť vo vašich pravidlách 

a plánoch. 

Aj pri tých najmenších MOV a MF 

s obmedzenými fyzickými alebo finančnými 

zdrojmi je dôležité to, že vaša organizácia 

má hlas a okruh nasledovníkov. To 

znamená, že môžete využiť svoj vplyv, aby 

ste presadzovali a zvyšovali povedomie 

o problémoch udržateľnosti, ktoré ovplyvňujú 

šport. Keď preberiete aktívnu úlohu v dialógu 

s verejnými úradmi a inými inštitúciami, bude 

vás počuť a budete môcť ostatným povedať, 

že šport má relevantné miesto v diskusiách 

o verejnej politike týkajúcej sa 

environmentálnych, spoločenských 

a hospodárskych problémov. Samozrejme, 

vašej dôveryhodnosti pomáha, ak vás vidia, 

ako robíte kroky k tomu, aby ste riešili 

problémy s udržateľnosťou aj v malom 

meradle. 

 
Organizácie s väčšími kompetenciami 

a širším profilom by mali myslieť na 

strategickejší a holistickejší prístup, ktorý 

bude v plnej miere riešiť všetky relevantné 

otázky, riziká a príležitosti. 

 

SKUTOČNÝ PRÍSTUP 

K UDRŽATEĽNOSTI MUSÍ 

VYCHÁDZAŤ Z TOHO, ČO VAŠA 

ORGANIZÁCIA NAOZAJ ROBÍ 

V RÁMCI SVOJEJ 

KAŽDODENNEJ PRÁCE. 
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POZRITE SA OKOLO SEBA 
 

Predtým, než sa vydáte na cestu konkrétneho programu udržateľnosti, stojí za to 

pozrieť sa na svoju súčasnú situáciu. Toto sú niektoré z vecí, ktoré treba zvážiť: 

 
 
 

 

Čo vlastne robí vaša 

organizácia? 

 
 
 

Existujú nejaké aspekty 

činností vašej organizácie, 

ktoré by mohli mať dopad na 

životné prostredie, kultúrne 

dedičstvo, miestne komunity 

alebo iných ľudí? 

 
 

Máte nejaké existujúce alebo 

predchádzajúce iniciatívy 

súvisiace s udržateľnosťou? 

Ak áno, aké úspešné sú/boli 

a čo ste sa z nich naučili? 

 
 
 

Cítite nejaký tlak od 

sponzorov, regulačných 

orgánov, médií alebo 

občianskej spoločnosti, 

aby ste sa venovali 

environmentálnym, 

spoločenským alebo 

etickým otázkam? 

Je váš šport/organizácia 

potenciálne ohrozená dôsledkami 

klimatických zmien (záplavy, sucho, 

lesné požiare, zvyšovanie teploty)? 

 
 
 

Máte nejaké strategické plány, 

ako rozširovať váš 

šport/organizáciu? Ak áno, ako 

by tieto plány mohli ovplyvniť 

vaše odpovede na 

predchádzajúce otázky? 

 
 

Aké máte zdroje – ľudí, 

dejiská, partnerské 

organizácie, odborných 

poradcov, fondy? 

 
 
 

Preskúmajte, čo už možno 

robia ostatní vo vašom 

športe, ako napríklad štátne 

federácie. 

 
 

 

Toto môže byť aj interné cvičenie, hoci externý 

„kritický priateľ“ by vám skôr dal úprimnú 

odpoveď. Ak je pre vás udržateľnosť novým 

krokom, toto cvičenie vám pomôže zdôrazniť 

hlavné oblasti rizika a príležitostí a dá vám 

predstavu o ceste vpred. 

Pre tých, ktorí sa už nejakým spôsobom 

zapájajú do udržateľnosti, predstavte si 

to ako „analýzu medzier“, ktorá 

identifikuje silné a slabé stránky. Toto sa 

dá zhodnotiť vo forme matice vyspelosti 

(pozri s. 33). 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 
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CHÁPANIE DÔSLEDKOV NOVÉHO 
PRÍSTUPU 

 
Keď nastúpite na cestu vytvorenia programu 

udržateľnosti, je dôležité uvažovať o tom, čo 

chcete dosiahnuť, a o možných výhodách, 

ktoré to môže priniesť. Popritom musíte 

uvažovať aj o potenciálnych prekážkach, 

ktorým možno budete musieť čeliť. 

 
Aj keď ste presvedčení, že je to ten 

správny postup, v každej zavedenej 

organizácii akákoľvek zmena prístupu 

prinesie isté následky. Je vždy náročné 

premyslieť zaužívané spôsoby, ako 

robíte veci – môže byť vnímané ako 

rušivé. Na druhej strane, zmena môže 

byť povzbudzujúcou a motivujúcou 

príležitosťou. Poskytuje priestor pre nový 

spôsob myslenia a nové nápady. 

 
V konečnom dôsledku, udržateľnosť nie je 

natoľko otázkou techniky, ako skôr otázkou 

prijatia nových postupov a prístupov. 

Dôležitým východiskom je preto pozrieť sa 

na potenciálne príležitosti a výzvy. Toto 

cvičenie vám pomôže riadiť svoj prístup na 

ceste vpred. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 
Výhody seriózneho a zmysluplného zavedenia 

udržateľnosti sú značné. Hlavný dôvod je 

jednoduchý: robíte 

 
správnu vec a ste zodpovedným hráčom 
v spoločnosti. To je v súlade s hlavnými princípmi 
a hodnotami športu, a preto to k nemu prirodzene 
sedí. 

 
Hodnotné je aj to, že preberiete úlohu lídra 

a poháňate zmenu, namiesto toho, aby ste 

ignorovali problémy, až kým vám zmenu 

nenanúti niekto zvonku. Proaktivita 

v prijímaní udržateľnosti vám môže priniesť 

tieto príležitosti a výhody: 

 
Úspora nákladov 

Udržateľnosť prináša priame úspory 

a efektívnosť v spotrebe zdrojov (energia, 

palivo, voda a spotrebný tovar). Minimalizuje 

odpad a optimalizuje hodnotu tovaru 

a materiálov počas ich životného cyklu 

prostredníctvom efektívneho získavania zdrojov 

a stratégií opätovného využitia. Pri silnom 

zameraní na udržateľnosť fungujú procesy 

plánovania, dizajnu a povoľovania hladšie 

a rentabilnejšie a riziká vyplývajúce z prípadov 

znečistenia, pokút, protestov, sťažností 

a obvinení sa dajú efektívnejšie zmierniť. 

 
Zvýšený príjem 

Komerčných sponzorov to priťahuje 

k organizáciám, ktoré dopĺňajú identitu ich 

značky. Veľké úspechy v oblasti udržateľnosti 

sa preklápajú aj do nižšieho rizika. V dnešných 

dňoch je sponzorstvo športu skôr o partnerstve 

a spoločnej práci na základe zdieľanej vízie 

a hodnôt. Málokedy je o bezmedznej podpore 

výmenou za viditeľnosť značky. 

ZMENA MÔŽE BYŤ 

POVZBUDZUJÚCOU 

A MOTIVUJÚCOU 

PRÍLEŽITOSŤOU. 

POSKYTUJE PRIESTOR PRE 

NOVÝ SPÔSOB MYSLENIA 

A NOVÉ NÁPADY.
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Povesť/Imidž 

Nadobudnutie dôveryhodnosti v súvislosti 

s udržateľnosťou je kľúčovou súčasťou 

budovania úrovne prijatia a dôvery u miestnej 

komunity, verejných úradov a iných 

zainteresovaných osôb. Toto sa často nazýva 

„povolenie na prevádzku“ a predstavuje to 

základ pre dlhodobé zdravie športového 

sektora. Nanešťastie reputáciu športu 

v posledných rokoch poškodilo upravovanie 

výsledkov zápasov, doping, korupcia, príliš 

vysoké náklady, ceny lístkov, pracovné práva, 

atď. Vo väčšine prípadov udržateľnosť tieto 

problémy nevyrieši, ale je súčasťou riešenia 

a podporuje dobrú správu, zodpovednosť 

a transparentnosť, ktoré sú životne dôležité pre 

získanie verejného súhlasu. 

 
Právny súlad 

Základný právny súlad by mal byť 

samozrejmosťou pre každú organizáciu, hoci to 

nie je vždy tak. Ak budete kráčať po ceste 

udržateľnosti, malo by vás to dostať do lepšej 

situácie čo do identifikácie, chápania 

a predvídania požiadaviek predpisov. Toto 

predstavuje aj ďalší spôsob, ako usporiť 

náklady – alebo sa im vyhnúť – a podporuje aj 

riadenie reputačného rizika. 

 
Väčšina zákonov a predpisov týkajúcich sa 

udržateľnosti zvykne byť domáceho charakteru 

a môžu sa výrazne líšiť od jednej jurisdikcie 

k druhej. Pre športové organizácie, ktoré 

fungujú v rôznych krajinách a regiónoch, to 

môže byť dosť zložité. V princípe je 

zodpovedné založiť svoj prístup na najvyšších 

právnych štandardoch, s ktorými sa stretnete, 

skôr než spadnúť na nižšiu úroveň iba preto, že 

miestne štandardy sú slabšie. 

Optimalizácia talentu 

Udržateľné organizácie sú otvorené, rozmanité 

a inkluzívne. To umožňuje ľuďom 

pochádzajúcim z rôznych prostredí, rodov 

a schopností efektívnejšie prispieť, priniesť 

nové perspektívy a nápady, ktoré zase môžu 

vytvoriť pocit zapojenia, väčšiu motiváciu a aj 

hrdosť u vašich zamestnancov. Využitie 

a posilnenie vášho kolektívneho talentu je 

pravdepodobne najhmatateľnejší spôsob, ako 

zabezpečiť príležitosti a výhody vyplývajúce 

z prijatia udržateľnosti. 

 

VÝZVY 
 

 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame najčastejšie 

vnímané bariéry voči implementácii 

udržateľnosti a to, ako na ne reagovať. Toto nie 

sú výhovorky pre nekonanie; sú to jednoducho 

skutočnosti, s ktorými sa treba vyrovnať. 

 
Keď raz prekonáte bariéry, ktoré vám bránili 

začať konať v oblasti udržateľnosti, 

pravdepodobne narazíte na ďalšie problémy, 

keď budete po tejto ceste postupovať ďalej. 

Niektoré z nich môžu byť tie isté opakujúce 

sa bariéry, a niektoré zasa budú úplne nové 

situácie. Vždy je však dôležité udržať 

kontinuitu zámeru smerom k dlhodobým 

cieľom. 

 
Udržateľnosť nie je len móda. V dnešných 

časoch je to rozšírená obava modernej 

spoločnosti a nedá sa k nej pristupovať ako ku 

krátkodobej jednorazovej záležitosti. Nie je to 

projekt; je to spôsob práce a je dôležité vytrvať 

aj napriek problémom, nie vrátiť sa do starých 

koľají, keď nastanú problémy, alebo keď sa to 

zdá príliš ťažké. 

 

VYUŽITIE A POSILNENIE VÁŠHO KOLEKTÍVNEHO 

TALENTU JE PRAVDEPODOBNE 

NAJHMATATEĽNEJŠÍ SPÔSOB, AKO ZABEZPEČIŤ 

PRÍLEŽITOSTI A VÝHODY VYPLÝVAJÚCE 

Z PRIJATIA UDRŽATEĽNOSTI. 
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Vnímané 

prekážky 

brániace 

udržateľnosti 

Poskytnutý dôvod Odpoveď/Riešenie 

Náklady Udržateľné možnosti 

budú drahšie. 

Niekedy je to pravda, ale pravdepodobnejšie vám 

udržateľné riešenia prinesú potenciálne úspory. 

Udržateľné riešenia zvyčajne ponúkajú lepšiu 

protihodnotu, keď vezmeme do úvahy všetky faktory. 

Napríklad získavanie tovarov, pri ktorom sa plne berú do 

úvahy ich operačné náklady a zbavovanie sa ich po 

konci životného cyklu, môže dosiahnuť veľké úspory 

a väčšiu hodnotu v priebehu životného cyklu veci. 

Čas Všetci sú zaneprázdnení 

– nemáme čas sa 

zapodievať novými 

prístupmi. 

Všetky organizácie – šport nevynímajúc – si musia 

vyhradiť čas a pouvažovať o tom, kam smerujú a čo sa 

deje vo svete naokolo. Zavedenie udržateľnosti by sa 

nakoniec malo stať neoddeliteľnou súčasťou bežnej 

práce a malo by byť zakotvené do rozhodovacieho 

procesu. Ak máte z toho pocit bremena navyše, tak to 

nefunguje správne. 

Odpor voči 
zmenám 

Vnútorný odpor voči 

zmenám spôsobu práce, či 

už ako pocit, že „to nie je 

dôležité“, alebo „už toho 

robíme dosť“. 

Toto sa dá prekonať presvedčivým vedením 

a efektívnou internou komunikáciou v spojení so 

stimulmi. Žiadna organizácia by nemala byť spokojná 

s tým, že je imúnna voči očakávaniam spoločnosti. 

Ľudia predpokladajú, že športové orgány budú 

zodpovedné v spôsobe, akým sú spravované a vo 

svojom správaní k ľuďom, ako aj to, že budú 

preukazovať úctu voči životnému prostrediu, v ktorom 

fungujú. Je lepšie meniť sa sám od seba, než mať 

zmenu nanútenú zvonku, ako sa raz nevyhnutne stane. 

Kľúčové externé 

strany nás 

nepodporujú 

Strach z toho, že sponzori 

alebo iní partneri nebudú 

ochotní podporiť nové 

spôsoby práce. 

Je vždy dôležité porozprávať sa s vašimi kľúčovými 

zainteresovanými stranami, vysvetliť, čo chcete robiť, 

a povzbudiť ich v tom, aby sa do tejto iniciatívy zapojili. 

Mnohí z nich možno už uvažujú o podobných veciach 

a toto by mohlo viesť k ešte produktívnejším 

partnerstvám. 

Ťažkosti Tomuto vôbec 

nerozumieme a pripadá 

nám to príliš technické 

a zložité. 

Nejde o to, že musíte byť odborníci, alebo že by ste 

museli byť dokonalí. Riešenie nemusí byť ani príliš 

technické. Udržateľnosť do veľkej miery spočíva 

v tom, že budete rozmýšľať a správať sa 

rozumnejšie. Môžete budovať postupne a zlepšovať 

sa za pochodu. Možno budete potrebovať školenia 

a nové zručnosti, ale to je dobré pre rozvoj ľudí 

a môže to pomôcť motivovať zamestnancov aj 

dobrovoľníkov. 

Málo dôkazov, 

ktoré by 

odôvodnili 

zmenu 

Nie je vždy zrejmé, ktorá 

možnosť je 

„udržateľnejšia“. 

Často neexistuje len jediná správna odpoveď, ale to by 

nemalo byť zámienkou pre to, aby ste nerobili nič. 

Pokúste sa prijímať informované rozhodnutia podľa toho, 

čo je známe a/alebo podľa svojich prioritných cieľov; učte 

sa a zlepšujte na základe skúseností. 

Dôveryhodnosť Strach z vykročenia do 

neznáma a kritiky za 

nedostatočnú snahu 

alebo nesplnenie cieľov. 

Organizácie nikto nekritizuje za to, že sa snažia zaviesť 

udržateľnosť, ale kritiku riskujú, keď preháňajú svoje 

úspechy, alebo keď si ľudia myslia, že im je to jedno. 

Najhoršie je nerobiť nič a tváriť sa, že na tom nezáleží. 

Tabuľka 1: Niektoré bežné dôvody, prečo organizácie váhajú so zavedením udržateľnosti
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ZÁKLADNÉ KROKY 
 

 

Táto sekcia popisuje základy zavádzania 

účinného programu udržateľnosti. Opiera sa 

o sériu krokov, ktoré poskytnú každej 

športovej organizácii návod, ako sa zaviazať 

k udržateľnosti, zmysluplne sa zapojiť 

a udržateľnosť nielen kázať, ale aj 

realizovať. 

 
Tento prístup sa zameriava na proces, nie na 

jeho konkrétne technické stránky. Dôvodom je 

to, že najprv musíte mať zavedené prostredie, 

ktoré vám umožní rozvíjať svoj program, 

a potom v ňom pokračovať. Individuálne 

okolnosti geografie, životného prostredia 

a kultúry zohrávajú zásadnú úlohu v určení 

konečného obsahu a skutočných opatrení, 

ktoré zavediete. 

 

DEFINUJTE JASNÚ VÍZIU 
A STRATÉGIU 

 
Za predpokladu, že ste zhodnotili svoju 

súčasnú situáciu a zvážili príležitosti 

a problémy, ako sme to opísali 

v predchádzajúcej kapitole, teraz ste už 

pripravení vykročiť vpred a zaviesť 

zmysluplný program udržateľnosti. 

 
Východiskom je vedieť presne, prečo chcete 

udržateľnosť zaviesť, a konečné ciele, ktoré 

chcete prostredníctvom tohto 

prístupu dosiahnuť. Organizácie často začnú 

zavádzať program udržateľnosti, lebo majú 

pocit, že je to dôležité a že by mali v tomto 

smere niečo robiť, ale bez toho, aby vedeli, kam 

smeruje alebo ako súvisí s ich ústredným 

zámerom. 

 
Preto, aby to nebol len „dobre vyzerajúci“ ad hoc 

projekt, udržateľnosť treba preskúmať ako 

strategickú voľbu pre budúce smerovanie vašej 

organizácie. Uvažujte o nej v kontexte toho, ako 

vám pomôže vo vašej základnej misii rozvoja 

športu. Porozmýšľajte, ako vám iniciatíva 

udržateľnosti pomôže vybudovať pozitívnejšie 

vzťahy s verejnými úradmi a miestnymi 

komunitami; pritiahnuť nových sponzorov 

a udalosti; a/alebo zvýšiť efektívnosť a pomôcť 

vám lepšie spravovať zdroje. Všetky tieto 

výhody sú možnými dôsledkami prijatia 

udržateľnosti ako pracovného princípu, ale 

nenastanú len tak náhodne. Vyžaduje si to 

plánovanie a zámer. 

 
Ak skutočne chcete prijať udržateľný 

prístup a spraviť to poriadne, tak musí 

tvoriť celok s dlhodobými ambíciami vašej 

organizácie. Nesmie to byť osamotené 

izolované cvičenie, lebo inak v konečnom 

dôsledku nebude fungovať a potenciálne 

vyústi do väčšieho rizika pre vašu 

reputáciu. 

 

 

AK SKUTOČNE CHCETE 

PRIJAŤ UDRŽATEĽNÝ PRÍSTUP 

A SPRAVIŤ TO PORIADNE, MUSÍ 

TVORIŤ CELOK S DLHODOBÝMI 

AMBÍCIAMI VAŠEJ ORGANIZÁCIE. 
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ZAVEDENIE VÍZIE UDRŽATEĽNOSTI 
 

Musíme si položiť otázku, ako má vyzerať 

skutočne udržateľný NOV alebo MF? To 

pred nás stavia vzrušujúcu úlohu predstaviť 

si budúci udržateľný stav, a potom sa 

spätne pozrieť na dnešnú situáciu s cieľom 

zhodnotiť priepasť medzi nimi, a tým 

pádom aj to, čo treba spraviť, aby ste sa 

dostali do želaného stavu. 

 
Je to odvážny prístup, ale je silnejší 

než konvenčný prístup porovnávania 

s podobnými organizáciami alebo 

hľadania čiastkových zlepšení. Byť o 10 

alebo 20 % lepší než nejaké vykalkulované 

východisko je určite pokrok, ale nepovie 

vám, či to stačí. 

 
Silná vízia by mala predstavovať 

výzvu. Nemusí byť hneď zrejmé, 

ako ju dosiahnuť, ale keď určíte konečný 

výsledok, ktorý chcete dosiahnuť, 

vytvoríte zameranie pre rozvoj svojich 

strategických plánov. 

 
Medzi možnými dlhodobými 

strategickými cieľmi, ktoré podporia 

vašu dlhodobú víziu, môžu byť aj tieto: 

• pozitívny vplyv na biodiverzitu; 

• realizácia operácií, ktoré nebudú 
produkovať žiadne skleníkové plyny či iné 

škodlivé látky; 
 

• získavanie všetkých výrobkov a služieb 

spôsobom, ktorý nemá žiadne negatívne 

vplyvy na životné prostredie či 

spoločnosť, a uplatňovanie pravidiel 

etického dodávateľského reťazca; 
 

• zaobchádzanie so všetkými 

výrobkami a materiálom ako 

s hodnotnými zdrojmi, ktoré sa dajú 

využiť opakovane; 
 

• vytvorenie bezpečného 

a inkluzívneho pracovného 

prostredia, v ktorom sa dobre darí 

všetkým vašim zamestnancom; 
 

• príspevok k vytvoreniu prosperujúcich 

komunít všade, kde pracujete, a ich 

podpora; a 
 

• zapojenie a posilnenie partnerov, aby 
konali v najlepšom záujme ľudí 

a životného prostredia. 

 
Niektoré ciele môžu závisieť od technického 

pokroku, obmedzení v miestnej infraštruktúre 

alebo kultúrnych faktorov mimo vášho 

dosahu, zatiaľ čo iné by sa mohli dať 

presadiť prostredníctvom vašich vlastných 

pravidiel a rozhodnutí o tom, ako veľmi 

chcete dodržiavať plán udržateľnosti. 

 
 

 

PREDVEĎTE VODCOVSTVO, 
ZÁVÄZOK A EFEKTÍVNU SPRÁVU 

 
Bez ohľadu na vašu štruktúru, program 

udržateľnosti musia aktívne podporovať 

predsedovia, vedúci výkonní pracovníci, 

členovia rád aj riaditelia. 

To si vyžaduje pravidelné zapájanie sa do 

diskusií, kontrolu postupu a presadzovanie 

tohto prístupu. Musia byť pripravení ísť 

príkladom aj tým, že zabezpečia, aby ich 

činnosti a rozhodnutia boli v súlade 

s hodnotami a princípmi organizácie. 
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Najlepšie príklady udržateľnosti sa 

pochádzajú od dobrého vedenia, pričom 

činnosti vrcholového manažmentu 

inšpirujú ostatných, aby sa zapojili. 

V konečnom dôsledku, udržateľnosť je 

spoločná zodpovednosť, ktorú treba 

votkať do organizačnej štruktúry 

a prepojiť ju s partnermi a inými 

zainteresovanými stranami; ale musí sa 

začať zvrchu. Ak chceme dosiahnuť 

účinok, vyžaduje si to rozhodovacie 

procesy (správu), ktoré sú 

transparentné, inkluzívne a zodpovedné. 

Čo sa týka správy, je dôležité vyjasniť si, 

ako sa dospieva k rozhodnutiam a ako 

sú rôzne subjekty (komisie, pracovné 

skupiny a riaditelia) navzájom 

prepojené. Je to každopádne dobrá 

podnikateľská prax. V súvislosti 

s udržateľnosťou ide o to, 

ako zabezpečiť, aby sa problémy 

v rozhodovacích procesoch poriadne 

premysleli. To znamená, že každé väčšie 

rozhodnutie – napríklad veľká zmluva 

o dodávke alebo sponzorstve, výber 

dejiska pre udalosť, definícia pravidiel 

týkajúcich sa inklúzie, cestovanie či 

pracovné podmienky, atď. – bude 

v možnostiach realizácie počítať 

s kritériami udržateľnosti. Medzi 

mechanizmy na dosiahnutie tohto stavu 

môže patriť vytyčovanie pravidiel 

a návodov pre všetkých manažérov 

a komisie, ktoré musia dodržiavať; 

poskytovanie štruktúrovaných šablón 

s kritériami/otázkami, ktoré treba 

skontrolovať z pohľadu udržateľnosti; 

a/alebo poverenie kľúčových pracovníkov, 

aby preskúmali problémy a poskytli 

odporúčania (pozri aj Kapitolu 5).

 

 
UDRŽATEĽNOSŤ JE ZDIEĽANÁ ZODPOVEDNOSŤ 

 

V závislosti od veľkosti vašej organizácie sa 

možno rozhodnete vymenovať konkrétnu 

osobu alebo malý tím za „šampióna(ov) 

udržateľnosti“. To by mohlo znamenať aj to, 

že máte člena správnej rady, ktorý 

zodpovedá za udržateľnosť, a môžete 

zvážiť rozšírenie tohto prístupu na ostatné 

komisie a pracovné skupiny vo vašej 

organizácii. Väčšie organizácie môžu najať 

profesionálneho manažéra udržateľnosti 

a nakoniec vybudovať interný tím. 

 
Bez ohľadu na to, či sú to dobrovoľné 

úlohy na čiastočný úväzok, 

profesionálne úlohy na plný úväzok, alebo 

niečo medzi, vedenie organizácie musí 

zostať zapojené do programu. Vždy existuje 

nebezpečenstvo, že keď nominujete 

zodpovedného človeka alebo tím, všetci 

ostatní budú predpokladať, že 

o udržateľnosť je postarané, takže nemusia 

robiť nič. 

 
Udržateľnosť je vždy zdieľaná 

zodpovednosť. Kľúčový človek alebo tím 

môže pretláčať a koordinovať snahy, ale 

aktívne musia byť zapojení všetci, preto 

je záväzok vedenia taký nevyhnutný. 

 

NAJLEPŠIE PRÍKLADY 

UDRŽATEĽNOSTI SA ODVODZUJÚ OD 

DOBRÉHO VEDENIA, PRIČOM ČINNOSTI 

VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU INŠPIRUJÚ 

OSTATNÝCH, ABY SA ZAPOJILI. 
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ZAPOJTE ZAINTERESOVANÉ 
STRANY 

 
Udržateľnosť sa nedá dosiahnuť v izolácii. 

V samotnej svojej podstate je to prístup 

orientovaný smerom von, ktorý aktívne získava 

vklady od ľudí vnútri vašej organizácie aj mimo 

nej. 

 
Kontakt so zainteresovanými stranami by sa 

mal vnímať ako spôsob zlepšenia vášho 

chápania hospodárskeho, spoločenského 

a environmentálneho kontextu, v rámci ktorého 

funguje vaša organizácia, toho, ako vás ľudia 

vnímajú a čo môžu od vás primerane 

očakávať. Pomôže vám to vybudovať širšiu 

podporu mimo vašej blízkej športovej komunity 

a predvídať, ako môžu externé stany reagovať 

na vaše budúce plány. 

 
Začať môžete tým, že zostavíte zoznam strán, 

ktoré pokladáte za zainteresované strany. 

Budete prekvapení, s koľkými rôznymi 

subjektmi pravidelne prichádzate do kontaktu. 

Najprv ich zaraďte do kategórií. V rámci 

organizácie máte zamestnancov, 

dobrovoľníkov, členov a možno 

športovcov/hráčov, trénerov a technických 

úradníkov. Blízko s vami prepojení ale externí 

sú pravdepodobne vaši dodávatelia 

a komerční sponzori alebo iné financujúce 

organizácie a možno majitelia/manažéri 

dejísk, zariadení pre tréning a škôl 

a profesionálne orgány športového priemyslu. 

Zvážte aj fanúšikov vášho športu medzi 

verejnosťou a médiami. Poslednú vrstvu budú 

tvoriť všetky ostatné externé nešportové 

subjekty, s ktorými buď prichádzate do styku, 

alebo ktoré potenciálne ovplyvňujú vaše 

činnosti: verejné úrady, mimovládne 

organizácie a iné organizácie občianskej 

spoločnosti, a miestne komunity. 

 
Každá z týchto rozdielnych skupín má 

záujem na vašom vznikajúcom programe 

udržateľnosti, hoci z rozdielnych 

perspektív. Mnohí budú ochotní prispieť 

nápadmi a skúsenosťami; iní budú chcieť 

zistiť, ako by ich to mohlo ovplyvniť a aké 

zmeny by mohli nastať v existujúcich 

dohodách. Dôležité je informovať ich 

o vašich plánoch a povzbudiť spätnú 

väzbu. Táto bude závisieť od toho, či sú 

interní, externí, ale súvisia so športom, 

alebo externí a nesúvisia so športom. 

 
Medzi praktické spôsoby, ako získať vklad 

zainteresovaných strán, môžu patriť: 

 

• stretnutia medzi štyrmi očami; 

• skupinové brífingy a diskusie; 

• štruktúrované prieskumy a dotazníky; 

• zasielanie návrhov pravidiel/stratégií na 
pripomienkovanie; 

 

• a vytvorenie odborných pracovných skupín. 
 

Zapojenie zainteresovaných strán je dôležitou 

súčasťou udržateľnosti, pričom udržateľnosť je 

skvelá téma, pri ktorej sa môžu ľudia stretnúť 

a prebrať nápady. Treba to robiť pravidelne, 

aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie 

výsledky a vybudovať a udržiavať pozitívne 

vzťahy. Jednorazové interakcie nie sú veľmi 

užitočné a môžu viesť k nenaplneným 

očakávaniam, pokiaľ neexistuje veľmi jasný, 

jednoznačný zámer. 
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Vzhľadom na veľkú viditeľnosť väčších 

športových telies a niektorých športových 

udalostí existuje riziko, že niektoré externé 

skupiny sa pokúsia využiť túto činnosť na 

účel svojej vlastnej kampane, alebo možno 

budú mať nerealistické očakávania. Je to 

trochu ako to staré porekadlo: „Nikdy 

nevyhoviete všetkým.“ 

 
Najlepší spôsob, ako znížiť tieto riziká, je 

osvojiť si komplexný prístup k zapojeniu, aby 

ste boli menej vystavení individuálnym 

skupinám či kampaniam. Budovanie dobrých 

vzťahov s dôveryhodnými organizáciami 

a jednotlivcami so širokým spektrom záujmov 

bude dobrým nárazníkom pre prípady, keď sa 

dostanete do obzvlášť náročnej alebo 

nepriateľskej situácie. 

 
Zapojenie zainteresovaných strán sa bude 

odrážať aj vo vašich komunikáciách 

a spravodajských činnostiach, hoci v rámci 

oblasti udržateľnosti si to vyžaduje isté 

mimoriadne úvahy (pozri Kapitolu 5). 

 

URČITE, KTORÉ PROBLÉMY SÚ 
NAJDÔLEŽITEJŠIE 

 

Jednou z najdôležitejších vecí je zistiť, 

z ktorých aspektov udržateľnosti musíte 

spraviť prioritu. Je jednoduché povedať, že 

dôležité je všetko, a to je samozrejme 

pravda. Ale vždy existujú témy alebo 

problémy, pri ktorých je dôležité, aby ste sa 

im venovali ako priorite, zatiaľ čo ostatné 

môžu byť zaujímavé a hodnotné, ale nie 

priamo relevantné pre to, čo robíte. 

Napríklad ak 

je váš šport čisto halový a využíva existujúce 

zariadenia, asi nebudete priamo vplývať na 

prírodné habitaty a biodiverzitu. Ale môžete mať 

obavy o kvalitu vzduchu v interiéri a iné 

problémy zdravia a pohody u ľudí, ktorí budovu 

využívajú – ako je napríklad vplyv použitých 

typov farieb, lakov a riedidiel, klimatizačných 

a výhrevných systémov. 

 
Určovanie prioritných problémov je to, čomu 

sa hovorí zhodnotenie „významu“. V ideálnom 

prípade by malo mať tri uhly pohľadu. Prvým 

je vybrať záležitosti, ktoré pokladáte za 

dôležité pre dosiahnutie svojich športových 

a/alebo organizačných cieľov. Napríklad silné 

zameranie na ochranu prírody je vhodné, ak 

váš šport závisí od prírodného prostredia, 

zatiaľ čo organizácia fungujúca v interiéroch či 

v kancelárii bude možno prioritizovať 

pracovné podmienky a aspekty týkajúce sa 

cestovania. 

 
Druhým uhlom je identifikovať, či existujú 

nejaké konkrétne riziká týkajúce sa 

udržateľnosti, ktorým čelí váš šport a/alebo 

organizácia. Tieto môžu byť od následkov 

klimatických zmien po rozptyľovanie obáv 

miestnej komunity týkajúcich sa odpadu, 

hluku alebo ruchu spôsobeného udalosťami; 

alebo to môžu byť riziká týkajúce sa 

pracovných podmienok či nelegálnych 

výrobkov v dodávateľskej reťazi. 

 
Tretí uhol je získať názory od vašich 

zainteresovaných strán. Vypracujte prieskum 

alebo dotazník, v ktorom sa ich spýtate (alebo 

vhodnej vzorky z nich), ktoré aspekty 

udržateľnosti, súvisiace s tým, čo robíte ako 

organizácia, sú podľa nich najdôležitejšie. 

IDENTIFIKUJTE, ČI EXISTUJÚ 

NEJAKÉ KONKRÉTNE RIZIKÁ 

TÝKAJÚCE SA UDRŽATEĽNOSTI, 

KTORÝM ČELÍ VÁŠ ŠPORT A/ALEBO 

ORGANIZÁCIA. 
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Dotazník môže byť už predvyplnený širokým 

spektrom tém udržateľnosti. Môžete zostaviť 

tento zoznam pomocou skúmania iných 

vydaných plánov udržateľnosti (napríklad 

z vášho mesta či regiónu, alebo od iných 

športových telies); alebo, pre globálnejší 

pohľad, by ste si mohli pozrieť niektoré alebo 

všetky zo 169 cieľov, ktoré sa spájajú so 17 

CUR. 

 
Odpovede zainteresovaných osôb budú 

vychádzať z ich vlastnej perspektívy 

a nebudú nevyhnutne odrážať to, čo 

pokladáte za najdôležitejšie pre vašu 

organizáciu. Poskytne vám to ale pohľad do 

toho, ako iné skupiny vnútri vašej 

organizácie aj mimo nej vnímajú to, čo 

robíte, a ako ich to ovplyvňuje. Z týchto troch 

uhlov teraz dostanete dlhý zoznam 

problémov, ktoré musíte skresať na 

zvládnuteľný zoznam prioritných problémov. 

 
Sem vstúpi prvok posudzovania, ale 

najdôležitejšie je, že keď realizujete 

cvičenie získavania názorov od 

zainteresovaných osôb a preskúmate 

svoje vlastné ciele, činnosti a riziká, 

budete mať všetky potrebné informácie na 

to, aby ste dospeli k informovanému 

rozhodnutiu ohľadom toho, ktoré 

problémy označiť za prioritu. 

 
V konečnom dôsledku, neexistuje žiadna 

absolútne správna alebo nesprávna odpoveď. 

Ide o to, aby ste si boli istí, že ste identifikovali 

problémy, ktoré sú najrelevantnejšie pre váš 

kontext, a boli ste si istí, že ste schopní tento 

výber odôvodniť. 

Definujte rozsah 

Je dosť ľahké chytiť sa do pasce tak, že budete 

chcieť robiť príliš veľa v rámci mnohých rôznych 

tém. Každý problém sa môže zdať dôležitý, ale 

keď ich preskúmate bližšie, niektoré budú 

mimoriadne relevantné, lebo sa týkajú vašich 

hlavných oblastí dopadu. Ostatné problémy, hoci 

sú dôležité pre niektorých ľudí, sa možno 

netýkajú toho, čo robíte, alebo na ne vaše 

činnosti nemajú dosah. Zamerať snahu na tieto 

by vás mohlo rozptyľovať od hlavného zámeru. 

 
Preto je dobré mať jasnú predstavu o rozsahu 

vášho programu udržateľnosti, pokiaľ ide o to, na 

čo sa zameriate, aj o to, aby ste boli schopní 

odôvodniť, čo robiť nebudete. 

 
Pri určovaní rozsahu vášho programu 

udržateľnosti by koniec-koncov malo ísť o veci, 

na ktoré máte priamy dosah alebo silný vplyv. 

Napríklad technické špecifikácie pre športové 

náradie a športoviská, tovary a služby, ktoré 

získavate, udalosti, ktoré vlastníte a/alebo riadite, 

výber dejísk a výber partnerov sú v svojej 

podstate záležitosti, na ktoré máte veľký dosah, 

a preto môžete robiť informované rozhodnutia 

a brať do úvahy faktory udržateľnosti. 

 
V iných situáciách sa vaša organizácia možno 

zúčastňuje na udalosti niekoho iného, alebo 

možno sa spoliehate na tretie strany (napríklad 

verejné úrady alebo vlastníkov dejísk), ktoré majú 

realizovať niečo, čo ovplyvňuje vaše činnosti. 

V týchto prípadoch dosah nemáte a v závislosti 

od množstva vplyvu, ktorý viete vyvinúť, môže 

byť najlepšie niektoré položky z vášho programu 

udržateľnosti vylúčiť. 

 

PRI URČENÍ ROZSAHU VÁŠHO PROGRAMU 

UDRŽATEĽNOSTI BY V KONEČNOM DÔSLEDKU 

MALO ÍSŤ O VECI, NA KTORÉ MÁTE PRIAMY 

DOSAH ALEBO SILNÝ VPLYV. 
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Prípadová štúdia 
 

Povedzme, že ste medzinárodná federácia 

športu, ktorý sa hrá v halových priestoroch, a za 

prioritnú otázku pre svoj program udržateľnosti 

ste si vybrali kvalitu vzduchu v interiéri. Ale 

nevlastníte žiadne dejiská, takže kde vytýčite 

hranicu medzi tým, čo patrí do vášho rozsahu 

a čo už doň nepatrí? 

 

V tomto prípade povedzme, že máte 

možnosť rozhodovať o dejisku pre svoje 

svetové majstrovstvá a iné veľké udalosti, 

ktoré propaguje vaša organizácia. Máte 

príležitosť vybrať iba dejiská, ktoré spĺňajú 

vaše kritériá na kvalitu interiérového 

vzduchu, alebo súhlasiť s tým, že 

usporiadate udalosti na dejiskách, ktoré sú 

pod hranicou čo do kvality vzduchu, ale 

ktoré sa zaviazali, že s vami budú 

spolupracovať, aby zlepšili 

štandardy včas pre vašu udalosť 

(a následne ich budú udržiavať vo 

fáze odkazu do budúcna). 

 

Rozsah vášho programu udržateľnosti preto 

bude zahŕňať dejiská, kde sa konajú 

udalosti vašej MF. Nemôžete zahrnúť všetky 

dejiská, kde sa koná váš šport, pretože pri 

väčšine z nich nemáte žiadne slovo v tom, 

ako sú v tomto ohľade spravované. Môžete 

sa rozhodnúť, že vytvoríte príručku pre 

kluby a dejiská vo všeobecnosti s cieľom 

ovplyvniť zvyšovanie štandardov, ale toto 

nebude formálna súčasť vášho programu, 

keďže nebudete mať žiadnu kontrolu nad 

tým, či sa niekto riadil vašimi radami. 

 
 

 

VYTÝČTE SI CIELE A PLÁNY 
 

Keď si definujete rozsah, ďalším krokom by 

malo byť, že vo forme plánu činností 

ustanovíte isté dlhodobé ciele a čiastkové 

plány. 

 
Cieľ je niečo, čo plánujete vykonať alebo 

dosiahnuť. Mal by byť relevantný pre vašu víziu 

a zámer a mal by súvisieť s prioritnými témami, 

ktoré ste identifikovali. 

 
Príklady cieľov: 

 
• Znížiť spotrebu vody. 
• Viac komunikovať so zainteresovanými 

stranami. 
 

Čiastkové plány sú konkrétne opatrenia 

smerujúce k cieľu. Napríklad: 

 
• Dosiahnuť dvadsaťpercentné každoročné 

zníženie spotreby vody voči východiskovej 

hodnote. 
 

• Každoročne vydať správu o udržateľnosti. 

Prvý uvedený príklad plánu je kvantitatívne 

opatrenie, ktoré môžete presiahnuť alebo 

nedosiahnuť úplne, ale mali by ste mať nejaké 

meradlo toho, ako sa vám to v porovnaní 

s plánom podarilo. Ten druhý je typu áno/nie; 

vydáte správu alebo nie: nemôžete „takmer“ 

vydať správu. 

 
Plány sú dôležité, lebo ľudia radi vidia 

hmatateľné veci, ku ktorým sa 

prepracúvate. Ale musíte byť realisti. Ak 

budete rúbať príliš vysoko, riskujete, že sa 

vám to nepodarí, a naopak, plány, ktoré sú 

príliš jednoduché, neobstoja v skúške 

dôveryhodnosti. Aby ste našli zlatú strednú 

cestu, je dobré otestovať návrhy plánov 

u vzorky rôznych zainteresovaných osôb, 

aby ste zistili ich reakciu. 
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HODNOŤTE POSTUP 
 

Udržateľnosť je nepretržitý proces. Neexistuje 

v ňom žiaden presný koncový bod, ale 

samozrejme môžete pravidelne prehodnocovať 

ciele a plány a zisťovať, či ich treba 

prispôsobiť. Organizácia môže mať stratégiu na 

obdobie 10 alebo 15 rokov, alebo ešte dlhšie. 

Toto obdobie by sa dalo rozdeliť na kratšie 

obdobia čiastkových plánov v dĺžke napríklad 

troch, štyroch alebo piatich rokov. 

 
Bez ohľadu na to, ako budete štruktúrovať 

svoj plán činností, mali by ste vykonávať 

pravidelné kontroly (aspoň každoročne, 

občas častejšie, ak doň patrí veľa súrnych 

činností) a tieto by mali zahŕňať vrcholový 

manažment, aby bol váš vedúci tím plne 

zapojený a vedomý si postupu. Na konci 

každého obdobia čiastkového plánu by ste 

mali realizovať podrobnú kontrolu celého 

programu, aby ste zistili, či je stále v súlade 

s vašimi cieľmi, alebo či je potrebné nejaké 

strategické presmerovanie. 

 
V mnohých prípadoch nemusí byť hneď 

zrejmé, čo je „dobré“, alebo nemusíte mať 

predchádzajúce či porovnateľné informácie, 

voči ktorým budete posudzovať. V takých 

situáciách by merania mali cieliť na to, aby 

ustanovili východiská pre merané činnosti 

 
(environmentálne, spoločenské a hospodárske), 

aby ste v budúcich obdobiach mohli sledovať 

pokrok v porovnaní s týmito východiskami. 

 

Je dôležité zabezpečiť, aby vaše 

východiskové údaje predstavovali bežnú 

prax. Ak sa napríklad činnosť vo vašej 

organizácii periodicky zvyšuje a znižuje 

v závislosti od konania sa kľúčových 

športových udalostí (ako sú regionálne hry 

alebo Olympijské hry), údaje z jediného 

roku môžu byť atypické. Preto si nastavte 

východiská tak, aby odrážali najvhodnejšie 

obdobia zaznamenávania. 

 
Monitorovanie je o tom, že kontrolujete, či 

ste na dobrej ceste k splneniu svojich 

plánov. Tu môžete nastaviť to, čo sa nazýva 

kľúčové ukazovatele výkonu (KUV). Ak je 

napríklad vaším cieľom dvadsaťpercentné 

zníženie vody za rok, vaším KUV by mohlo 

byť zníženie vody dosiahnuté v rámci 

šiestich mesiacov. Ak čísla ukazujú, že ste 

po šiestich mesiacoch dosiahli iba 5 %, 

vidíte, že nespĺňate plán. V tom prípade by 

ste sa mohli rozhodnúť implementovať viac 

opatrení na úsporu vody, aby ste sa dostali 

naspäť na dobrú cestu, alebo identifikovať 

faktory, ktoré vám bránia v plnení plánu 

a rozhodnúť sa, či tento plán treba pozmeniť. 

 
 

 

UDRŽATEĽNOSŤ JE NEPRETRŽITÝ 

PROCES. NEEXISTUJE V ŇOM ŽIADEN 

PRESNÝ KONCOVÝ BOD, ALE 

SAMOZREJME MÔŽETE PRAVIDELNE 

PREHODNOCOVAŤ CIELE A PLÁNY 

A ZISŤOVAŤ, ČI ICH TREBA 

PRISPÔSOBIŤ. 
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Nie je vždy praktické mať KUV pre každý 

plán; niektoré veci buď urobíte alebo nie. 

Ale môžete si nastaviť termíny, takže ak 

niečo mešká, poskytne vám to varovný 

signál. 

 
Mnohé organizácie nesplnia plány z rôznych 

dôvodov. Dôležité je zistiť prečo, a byť 

schopný podľa toho zabezpečiť nápravu. 

Najhoršie je vzdať sa alebo predstierať, že na 

tom nezáleží. Zainteresované strany vám 

prepáčia, ak sú presvedčené, že organizácia 

sa skutočne snažila a očividne sa učí, ako sa 

zlepšiť. Kritika sa na vás znesie vtedy, keď 

budete bezdôvodne podávať zlý výkon 

a nebudete sa úprimne vyjadrovať 

o problémoch. 

 

PODÁVAJTE SPRÁVY, 
KOMUNIKUJTE A ZDIEĽAJTE 
VEDOMOSTI 

 
Posledným kľúčovým bodom je „vyrozprávať 

príbeh“. Keď investujete čas, snahu a zdroje do 

činností v oblasti udržateľnosti, je zmysluplné 

ľuďom povedať o tom, čo ste spravili a čo ste 

sa pritom naučili. 

 
Podávanie správ o udržateľnosti je dobrá 
činnosť. 

Potreba ukázať nejaké skutočné výsledky 

je stimulom pre meranie postupu 

a udržiavanie záznamov, a to vás zasa 

môže povzbudiť, aby ste sa v ďalšom 

spravodajskom cykle ešte zlepšili. 

 
Ako pri každej forme komunikácie, je dôležité 

rozhodnúť sa, čo chcete komunikovať, komu, 

a prostredníctvom akých kanálov a médií. Na 

najjednoduchšej úrovni to môže byť 

záležitosť označovania, plagátov, oznámení 

na nástenkách, aktualizácií na stránke, 

článkov v newsletteroch alebo zmienok vo 

výročnej správe vašej organizácie. 

 
Ďalšia úroveň bude zaujať proaktívnejší 

prístup k informovaniu médií a hľadaniu 

príležitostí, aby ste prezentovali svoj 

program udržateľnosti na seminároch 

a konferenciách a aby ste si vytvorili 

prítomnosť na internete a sociálnych 

médiách. 

 
Na opačnom konci stupnice niektoré 

organizácie vypracúvajú formálne správy 

o udržateľnosti podľa uznávaných 

medzinárodných pravidiel, ako je iniciatíva OSN 

Global Compact alebo globálna iniciatíva pre 

podávanie správ. 

  
 

POSLEDNÝM KĽÚČOVÝM BODOM 

JE „VYROZPRÁVAŤ PRÍBEH“. KEĎ 

INVESTUJETE ČAS, SNAHU A ZDROJE 

DO ČINNOSTÍ V OBLASTI 

UDRŽATEĽNOSTI, JE ZMYSLUPLNÉ 

ĽUĎOM POVEDAŤ O TOM, ČO STE 

SPRAVILI A ČO STE SA PRITOM 

NAUČILI.
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DVÍHAME LATKU 
 

Športové organizácie sa nachádzajú na 

rôznych úrovniach procesu udržateľnosti; 

mnohé len začínajú, alebo o tom rozmýšľajú; 

iné sú už ďalej, ale ešte ho nerealizujú plne 

štruktúrovaným a strategickým spôsobom; 

a niektoré sa plne zapájajú a sú lídrami v tomto 

procese. Je preto užitočné prehodnotiť, kam na 

tejto škále patríte vy. 

 

MATICA VYSPELOSTI 
 

Táto tabuľka sa nazýva matica vyspelosti. 

Ukazuje, čo sa očakáva 

v troch fázach – základnej, strednej 

a pokročilej – na ceste od úplného 

začiatočníka až po lídra v tejto oblasti. Nie 

sú to pevne dané úrovne. V skutočnosti je to 

kontinuum zdola nahor a niektoré 

organizácie môžu byť na základnej úrovni 

v niektorých oblastiach a pokročilejšie 

v iných. Pre jednoduchosť však poskytuje 

táto tabuľka prehľad o troch úrovniach, aby 

vám tak poradila ohľadom toho, kam možno 

patríte a čo treba prehodnotiť, aby ste sa 

posunuli dopredu na vyššiu úroveň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2: Matica vyspelosti v oblasti udržateľnosti 

Činnosť Základná úroveň Stredná úroveň Pokročilá úroveň 

Vízia (a stratégia) 

Uznanie toho, že je 
dôležité, aby 
organizácia 
rozvinula 
udržateľnosť. 

Udržateľnosť zahrnutá vo 
firemných plánoch 
organizácie. 

Plne rozvinutá strategická vízia 
udržateľnosti v súlade s celkovou víziou 
organizácie. 

Pravidlá a správa 
Záväzok vedenia 
prijať program 
udržateľnosti. 

Nastavené pravidlá 
udržateľnosti a identifikovaná 
osoba/oddelenie, ktoré ju 
bude viesť. 

Nastavené pravidlá udržateľnosti 
a jasne rozdelené zodpovednosti 
a kompetencie za udržateľnosť v celej 
organizácii. 

Zapojenie 
zainteresovaných 
strán 

Prvotný výskum 
u vybraných 
kľúčových 
partnerov 
a pracovníkov. 

Štruktúrovaný prístup 
k získavaniu názorov 
zainteresovaných osôb. 

Pravidelné zapájanie všetkých skupín 
zainteresovaných osôb. Spätná väzba 
využitá na informovanie a vylepšovanie 
plánu udržateľnosti. 

Rozsah, ciele 
a plány 

Činnosti v malom 
meradle 
realizované ad hoc. 

Istá prioritizácia činností 
udržateľnosti a prvotný rozvoj 
plánu činností. 

Jasná definícia rozsahu celého 
programu a cieľov udržateľnosti 
a rozsah kvantitatívnych 
a kvalitatívnych čiastkových programov 
nastavených pre každú činnosť. 

Meranie 
a monitorovanie 

Čisto kvalitatívne 
hodnotenie 
výsledkov. 

Isté zbieranie údajov s cieľom 
doplniť všeobecné 
zhodnotenie postupu. 

Nastavené formálne procesy pre 
zbieranie a hodnotenie údajov 
súvisiacich s výkonom udržateľnosti 
a použitie výsledkov na vylepšenie 
plánov a cieľov. 

Podávanie správ, 
komunikácia 
a zdieľanie 
vedomostí 

Základná zmienka 
v správach 
a komunikáciách 
organizácie. 

Iniciatívy zvyšovania 
povedomia a prvotné pokusy 
podávať správy o postupe 
prostredníctvom firemných 
mechanizmov podávania 
správ. 

Pravidelné a proaktívne verejné 
spravodajstvo o postupe v rámci 
programu udržateľnosti 
prostredníctvom spektra 
komunikačných kanálov. 
Prispievanie k programu prenosu 
vedomostí. 
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KONTROLA A UDRŽATEĽNOSŤ 

 

Správa predstavuje rozhodovací proces 

a to, ako sa rozhodnutia zavádzajú. Vo 

svete športu sa v poslednom čase objavuje 

veľa obáv týkajúcich sa správy 

a spoločenských problémov a je veľmi 

dôležité, aby športové organizácie boli 

schopné preukázať povedomie o týchto 

otázkach a reagovali na ne. 

 

Základom pre riešenie týchto problémov je 

opätovné potvrdenie základných hodnôt 

a princípov, ako je integrita, transparentnosť, 

inklúzia a zodpovednosť. Každý z nich je pre 

udržateľnosť mimoriadne dôležitý. 

 

V organizáciách, ktoré sa zaviazali venovať 

sa problémom udržateľnosti, by mali 

existovať mechanizmy, ktoré zabezpečia, 

aby dlhodobá stratégia rozvoja náležite 

brala do úvahy environmentálne, sociálne, 

hospodárske a etické riziká a príležitosti. 

 

Jedným z hlavných spôsobov, ako to 

docieliť, je poveriť top manažérov 

zodpovednosťou za výkon v oblasti 

udržateľnosti. Bez 

zodpovednosti sa udržateľnosť 

môže stať len ďalšou 

krátkodobou iniciatívou, ktorá 

sa rýchlo zatlačí do úzadia. Je 

preto dôležité definovať, kto 

v organizácii je zodpovedný za 

otázky udržateľnosti na 

strategickej aj prevádzkovej 

úrovni. Môže to byť konkrétna 

rada formálne zodpovedná za 

udržateľnosť, alebo individuálny 

člen výkonného výboru. 

 

Väčšie organizácie môžu 

poveriť interného manažéra či 

tím udržateľnosti. Jedným z dôležitých 

rozhodnutí je, kde v rámci organizácie by sa 

taký manažér/tím mal nachádzať. Je to 

zvyčajne strategická úloha, a preto by mal 

byť v ústrednej pozícii voči tomu, ako sa 

plánuje a riadi organizácia. Nemala by to byť 

okrajová či izolovaná pozícia. Nemala by byť 

ani súčasťou komunikácií či marketingu, ani 

individuálnou technickou funkciou. 

PRÍSTUP SYSTÉMOV RIADENIA 

 

Všetky organizácie majú istú formu systému riadenia, či 

už ho ako taký formálne uznávajú alebo nie. Je to 

spôsob, akým pracujete a podnikáte. Aby udržateľnosť 

mohla realizovať svoj skutočný potenciál, treba ju 

integrovať do pravidiel a procesov vašej organizácie. 

O tomto hovoríme ako o „systéme riadenia 

udržateľnosti“ (SRU). 

 

Činnosti uvedené v predchádzajúcej matici 

vyspelosti predstavujú hlavný prvok SRU. 

O organizáciách na pokročilej úrovni sa dá 

povedať, že majú zavedený plne funkčný SRU. 

 

Výhody takého prístupu sú značné. Okrem toho, že 

je to efektívnejší spôsob práce, ktorý môže 

identifikovať a dosiahnuť značné úspory nákladov, 

priamo aj prostredníctvom minimalizácie rizík, 

prevádzka dobrého SRU vám pomôže aj získať 

posun vpred v rámci organizácie medzi pracovníkmi 

a externe medzi partnermi a inými zainteresovanými 

osobami. Toto posilní kolektívnu snahu, ktorá je 

veľmi dôležitá pre dosiahnutie pokroku 

v udržateľnosti, a pomôže identifikovať príležitosti 

a inovatívne riešenia, ktoré posunú organizáciu 

vpred. 

 

Systémy riadenia sa zvyčajne 

riadia cyklom bežne známym 

ako „Plánuj, rob, kontroluj, 

konaj“, ako je tu ukázané. 

Tento prístup poskytuje 

rovnováhu medzi systémami 

a behaviorálnymi aspektmi 

manažmentu. Okrem 

toho riadenie udržateľnosti 

považuje za integrálnu súčasť 

dobrého riadenia vo 

všeobecnosti, nie za systém 

sám osebe. 

 

Najvhodnejším štandardom pre 

športovú komunitu je Systém trvalo udržateľného riadenia 

podujatí ISO 20121:2012 s príručkou (pozri text na ďalšej 

strane). 

 

 

 

PLÁNOVAŤ 
ZAVIESŤ 

KONAŤ 
UDRŽIAVAŤ 
A ZLEPŠOVAŤ 

KONTROLOVAŤ 
MONITOROVAŤ 
A REVIDOVAŤ KONAŤ 

ZLEPŠOVAŤ 
A PREVÁDZKOVAŤ 

NEUSTÁLE 
ZLEPŠOVANIE 
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SYSTÉM TRVALO UDRŽATEĽNÉHO RIADENIA PODUJATÍ ISO 20121: 2012 

S PRÍRUČKOU  
 

Medzinárodný štandard ISO 20121: 2012 je 

dobrovoľný, certifikovateľný štandard 

systému riadenia pre sektor udalostí (čiže 

športových ale aj kultúrnych, politických 

a obchodných udalostí). Najprv bol vyvinutý 

ako Britský štandard (BS 8901: 2009) 

spoločne s programom udržateľnosti pre 

Olympijské a Paralympijské hry v Londýne 

2012. Na medzinárodnú úroveň sa vyvinul 

ako ISO 20121 v júni 2012 a je významným 

odkazom Hier v Londýne. 

 
V nasledujúcich rokoch viaceré veľké 

organizácie úspešne dodržiavajú 

a nezávisle získali osvedčenie tohto 

štandardu: organizačný výbor Rio 2016; 

COP 21, Paríž 2015; World Expo Milano 

2015; Kongres Medzinárodnej únie na 

ochranu prírody a prírodných zdrojov na 

Havaji 2016; Medzinárodná jachtárska 

federácia; Ben Ainslie Racing Americas 

Cup tím; Roland Garros; kandidatúra 

Paríža 2024; a mnohé iné jednotlivé 

organizácie a dejiská udalostí rôznej 

veľkosti. Zatiaľ posledným významným 

osvedčením štandardu je Svetové 

ekonomické fórum v januári 2018, ktoré 

ho získalo na prevádzkovanie svojho 

každoročného stretnutia vo švajčiarskom 

Davose. 

 
Ako štandard systému riadenia tkvie ISO 

20121 v tom, ako sa organizácia venuje 

udržateľnosti. Je to nástroj, ako pomôcť 

organizáciám začleniť 

princípy a činnosti udržateľnosti do 

svojich firemných pravidiel a procesov. 

Štandard nedefinuje, koľko práce 

v oblasti udržateľnosti treba vykonať, 

alebo aké problémy riešiť. 

 
Ide o dôležitý rozdiel, ktorý sa často 

nesprávne interpretuje, čo vedie 

k prehláseniam, že istá udalosť je vysoko 

„udržateľná“. Osvedčenie ISO 20121 

znamená, že organizačné teleso má 

nastavený efektívny systém riadenia 

udržateľnosti, čo je naozaj základným 

predpokladom pre dosiahnutie ciele 

udržateľnosti. Je to preto prostriedok 

k dosiahnutiu cieľa, nie cieľ samotný. 

 
Vďaka dodržiavaniu požiadaviek ISO 20121 

je organizácia schopná identifikovať svoje 

hlavné problémy, riziká a príležitosti. To 

poskytuje základ k zavedeniu relevantných 

postupov plánovania činností; 

implementácie plánu; monitorovania 

a hodnotenia postupu; a následného 

uplatňovania toho, čo sa naučila s cieľom 

vylepšiť a zdokonaliť plány do budúcna. 

 
Kľúčovým princípom ISO 20121 je 

neustále zlepšovanie. Udržateľnosť je 

prirodzene téma, ktorá sa vyvíja, a dobre 

spravovaná organizácia by vždy mala 

hľadať spôsoby, ako zlepšiť svoj výkon 

a minimalizovať riziko (ako by to mal robiť 

aj športovec či športový tím). 
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Nezávislé osvedčenie 

Hoci to nie je povinné, určite stojí za to 

zamyslieť sa nad príležitosťou získať 

nezávislé osvedčenie pre svoje SRU. Ale 

môže to byť nákladná iniciatíva, takže je 

dôležité, aby ste presne vedeli, prečo to 

robíte. Dodržiavať postupy a technické 

požiadavky ISO 20121 je možné aj bez 

formálneho osvedčenia. Ale pracovať na 

osvedčení ako tím je dobrý spôsob 

zapojenia ľudí a poskytuje to odôvodnenie 

na revíziu existujúcich pravidiel 

a postupov. 

 
Osvedčenie je vlastne dôkaz pre vaše 

zainteresované strany o tom, že udržateľnosť 

beriete vážne. Je dôležité pre verejnú 

dôveryhodnosť, čo je cenná komodita pre 

športové udalosti, športové organizácie 

aj prevádzkovateľov dejísk. Potvrdzuje vám to 

povolenie na prevádzku. 

 
 

 

KONTROLA PRIPRAVENOSTI NA AUDIT 
 

Ešte predtým, než sa zaviažete 

k formálnemu procesu auditu 

osvedčenia, je dôležité vedieť, či ste na 

tento krok pripravení. Ako je to pri 

všetkých štandardoch systémov 

riadenia, ISO 20121 má požiadavku pre 

proces interného auditu. Musíte to 

spraviť, aby ste boli v súlade so 

štandardom, ale je to aj vo vašom 

najlepšom záujme, keďže interný audit 

by mal odhaliť všetky slabé oblasti 

(„nesúlad“ v jazyku štandardu) 

a potvrdiť, či ste dostatočne na ceste 

smerujúcej k osvedčeniu. 

 
Veľké organizácie môžu mať funkciu 

interného auditu (zvyčajne v rámci 

právneho oddelenia alebo oddelenia 

poistenia rizika), ktoré môžu splniť túto 

úlohu, ale zvyčajne sa využívajú služby 

externého odborníka, možno v kombinácii 

s interným pracovníkom. Interní audítori by 

nemali byť priamo zapojení do realizácie či 

prevádzky SUR. 

Ako jednoduchý test pripravenosti, 

porozmýšľajte o tom, čo bude chcieť vedieť 

audítor: 

 

• Aké sú vaše ciele a plány 

udržateľnosti? 
 

• Prečo ste si vybrali konkrétne tieto? 

• Ako implementujete svoje plány? 

• Ako meriate ich efektívnosť? 

• Aké procesy máte nastavené, aby 
ste napravili veci, ktoré sa 

nepodaria? 

 
Samozrejme, je veľa iných bodov, ktoré 

by ste mali preskúmať, ale ak ste schopní 

dobre zodpovedať tieto základné body, 

mali by ste byť v dobrej forme na to, aby 

ste sa vysporiadali so všetkým, na čo sa 

vás spýtajú. 
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Iné štandardy 

Okrem ISO 20121 existujú aj iné 

medzinárodné štandardy, o ktorých niektoré 

športové organizácie môžu vedieť: napríklad 

Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti 

ISO 26000:2010 a Udržateľné získavanie ISO 

20400:2017. Obidva sú inštruktážne 

štandardy, nie pre osvedčenie samotné, ale 

môžu byť nápomocné na ceste smerom 

k udržateľnejším prevádzkam. Možno ste 

skúmali aj Systém environmentálneho 

manažérstva ISO 14001:2015 s príručkou. 

Predstavuje to širší štandard v priemysle, 

ktorý sa zameriava predovšetkým na 

environmentálne záležitosti a zvyčajne sa 

využíva na operácie omnoho väčšieho 

meradla, než je šport. 

 
Okrem štandardov ISO existuje široká škála 

ostatných typov štandardov a schém 

osvedčení, ako napríklad pre zelené budovy 

(napríklad LEED a BREEAM); značky v podobe 

šarkana označujúce štandard výrobkov 

(napríklad pre drevo, bavlnu, ryby a morské 

plody, šperky a poľnohospodárske výrobky); 

a schémy špecifické pre priemysel alebo sektor 

(napríklad osvedčenie GEO pre golfové ihriská). 

Dobrým zdrojom informácií o mnohých z nich je 

ISEAL, asociácia pre dôveryhodné štandardy 

udržateľnosti s globálnym členstvom. 

 
Nezávislé osvedčenie uznávaných 

štandardov (nielen systémov riadenia, ale 

aj technickejších schém či schém 

a značiek výrobkov závisiacich od 

výsledkov) je dôležité pre dosiahnutie 

dôveryhodnosti v tejto oblasti a pre 

riadenie niektorých z problémov reputácie, 

ktorým čelia športové telesá. 

 

PODÁVANIE SPRÁV O UDRŽATEĽNOSTI 
 

 

Formálne podávanie správ o udržateľnosti 

je dôležitým nástrojom pre získavanie 

dôveryhodnosti v tejto oblasti. Ale skrýva 

množstvo problémov. Jednou z najväčších 

ťažkostí môže byť získanie spoľahlivých, 

presných a relevantných údajov. 

Organizácie často rozvinú svoje plány 

udržateľnosti a až neskôr sa rozhodnú, že 

vydajú aj formálnu správu. Problémom 

môže byť to, že prvotné ciele a plány sa 

môžu ukázať ako ťažké na meranie 

a kvantifikáciu, alebo môže byť ťažké ich 

zopakovať v priebehu viacerých 

spravodajských cyklov. 

 
Najlepší prístup – ak sa dá zrealizovať – je 

pouvažovať o vašich požiadavkách na 

podávanie správ v čase, keď vyvíjate svoju 

stratégiu udržateľnosti a plány činností. Tým, 

že budete predvídať svoje potreby podávania 

správ, pravdepodobnejšie budete schopní 

vystavať svoje celkové a čiastkové plány 

spôsobmi, ktoré sa dajú lepšie merať 

a hodnotiť. Toto je oblasť, kde pomoc 

odborníkov môže naozaj pomôcť. 

 
Podávanie správ by vždy malo byť faktické, 

aby ostatní mohli posúdiť váš výkon. 

Propagácia vašich úspechov je dobrá pre 

marketing a komunikácie (pozri text na ďalšej 

strane). 
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PRINCÍPY PODÁVANIA SPRÁV 

 
Dobrá správa o udržateľnosti by mala dodržiavať princípy vytýčené ďalej. Tieto sme 

prebrali z Pravidiel pre podávanie správ o udržateľnosti Globálnej iniciatívy pre 

podávanie správ G4 (Global Reporting Initiative): 

 

Princípy pre definovanie obsahu správy 

 
• Zapojenie zainteresovaných strán – 

Identifikujte svoje zainteresované osoby 

a vysvetlite, ako ste vzali do úvahy ich 

primerané očakávania a záujmy. 

 

• Kontext – Predstavte svoj výkon 

v kontexte. Základnou otázkou 

podávania správ o udržateľnosti je to, 

ako vaša organizácia ovplyvňuje (alebo 

plánuje ovplyvňovať) hospodárske, 

environmentálne a spoločenské 

podmienky v rámci vášho sektora alebo 

športu a na rôznych geografických 

úrovniach (miestnej, regionálnej, štátnej, 

atď.). 

 

• Význam – Je veľa tém, o ktorých by sa 

dalo podávať spravodajstvo, a je dôležité 

zamerať sa na tie, ktoré môžu byť 

primerane považované za významné 

z toho hľadiska, ako odrážajú vaše vplyvy 

na udržateľnosť a/alebo ako by mohli 

ovplyvniť rozhodnutia zainteresovaných 

osôb. Význam je prah, za ktorým sa 

jednotlivé aspekty stanú dostatočne 

dôležitými na to, aby sa o nich podala 

správa. 

 

• Úplnosť – Správa musí pokrývať závažné 

aspekty a ich hranice tak, aby čitatelia 

získali dobrý prehľad o vašich 

významných dopadoch na udržateľnosť 

a úspechoch v danom období 

spravodajstva. 

Princípy pre definovanie kvality správy 
 

• Vyváženosť – Celková prezentácia 

správy by mala poskytnúť neskreslený 

obraz pozitívnych aj negatívnych 

aspektov, aby umožnila primerané 

zhodnotenie vášho výkonu. 

 

• Porovnateľnosť – Tým, že predstavíte 

informácie konzistentne, mali by ste byť 

schopní ohodnotiť svoj výkon v porovnaní 

s predchádzajúcimi spravodajskými 

cyklami a inými podobnými organizáciami 

alebo udalosťami. 

 

• Presnosť – Informácie by mali byť 

dostatočne podrobné a fakticky 

presné, aby čitatelia mohli zhodnotiť 

výkon. 

 

• Včasnosť – Intervaly podávania správ by 

mali byť primerané a informácie 

obsiahnuté vnútri by mali byť také 

aktuálne, ako je to len možné. 

 

• Jasnosť – Informácie by mali byť 

prístupné a pochopiteľné pre tých, ktorí 

správu budú čítať. (Je v poriadku 

očakávať od čitateľov, že budú mať 

základné vedomosti o vašej organizácii 

a jej kontexte, ale snažte sa 

minimalizovať technický žargón, ktorý na 

pochopenie vyžaduje odborné 

vedomosti.) 

 

• Spoľahlivosť – Postupy zbierania, 

triedenia a analýzu informácií, ktoré 

použijete v správe, by sa mali dať 

skontrolovať, aby sa zistila kvalita 

a relevantnosť informácií. Toto je dôležitá 

súčasť získavania dôvery 

zainteresovaných strán vo vierohodnosť 

vášho spravodajstva. 
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KOMUNIKÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI 
 

Je naozaj dôležité, aby ste efektívne 

komunikovali ohľadom svojho programu 

udržateľnosti. Ak to budete robiť dobre, môže 

vám to značne pomôcť zabezpečiť a udržať si 

súhlas verejnosti a dobré meno. 

 
Nanešťastie je verejnosť dosť rozčarovaná zo 

spôsobu, akým sa šport v súčasnosti spravuje 

a vedie. Očividne potrebujeme nejaké silné 

pozitívne správy, ktoré priznajú relevantné 

problémy a ukážu, že sa riešia. Popritom šport 

stále môže čerpať z toho dobrého mena, ktoré 

mu ešte zostalo, a tvoriť inšpiratívne 

a zaujímavé príbehy. Témy udržateľnosti môžu 

byť silnými prvkami proaktívnych komunikácií 

a stratégií zapojenia. 

 
Ale treba mať na pamäti, že udržateľnosť je 

téma, ktorej sa dostáva veľa kritického 

dohľadu. Moderná história ponúka veľa 

príkladov situácií, keď organizácie zožali 

kritiku za to, že preháňali a zveličovali svoje 

úspechy v tejto oblasti – často sa tomu 

hovorí „greenwashing“. Toto nie je dôvod, 

aby ste sa zdržali komunikácie, len 

varovanie, aby ste boli opatrní v tom zmysle, 

aby to, čo poviete, bolo relevantné, presné 

a úprimné. Nevyberajte len tie dobré veci 

 
a neignorujte nepohodlné problémy. 

Informované zainteresované strany prehliadnu 

cez selektívne spravodajstvo, a nakoniec stratíte 

prospech vyplývajúci aj z tých dobrých vecí, 

ktoré ste dosiahli. 

 
Neexistuje subjekt, či už firma, organizácia, 

mesto alebo vláda, ktorej štít udržateľnosti by 

bol bez poškvrny. Každý, kto tvrdí niečo iné, 

si koleduje o problémy. Dôležité preto je 

prezentovať zmysel pre čestnosť, skromnosť 

a úprimnosť. To znamená priznať, že možno 

nie ste odborníci na udržateľnosť, že 

uznávate, kde máte dopady alebo problémy, 

a že ste sa zaviazali robiť niečo, aby ste ich 

riešili. Dostane sa vám uznania za to, že 

vysvetlíte, ako sa zlepšujete, alebo plánujete 

zlepšiť, nie za tvrdenie, že všetko je 

v poriadku. 

 
Najlepšie komunikácie a správy 

o udržateľnosti hovoria o tom, že sa 

učíte, a otvorene informujú o tom, 

s akými problémami ste sa stretli, čo 

fungovalo, a aj to najdôležitejšie, čo 

nefungovalo. Ako každý skvelý 

športovec, na vrchol sa dostanete iba tak, 

že sa poučíte z predchádzajúcich 

čiastkových neúspechov. Príbehom je 

boj, nie veľký zoznam úspechov. Je 

omnoho ľudskejšie druhým povedať 

o svojej ceste a objavoch, či už v rámci 

športu alebo udržateľnosti. 

 
 

NAJLEPŠIE KOMUNIKÁCIE A SPRÁVY 

O UDRŽATEĽNOSTI HOVORIA O TOM, ŽE 

SA UČÍTE, A OTVORENE INFORMUJÚ O 

TOM, S AKÝMI PROBLÉMAMI STE SA 

STRETLI, ČO FUNGOVALO, A AJ TO 

NAJDÔLEŽITEJŠIE, ČO NEFUNGOVALO. 
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VYUŽÍVANIE SPONZOROV A ŠPORTOVCOV NA PROPAGÁCIU UDRŽATEĽNOSTI 
 

Udržateľnosť je často predmetom 

veľkého záujmu sponzorských firiem, 

a môžete mať príležitosti rozšíriť svoju 

vlastnú komunikáciu prostredníctvom ich 

komunikačných kanálov. V niektorých 

prípadoch môžu mať firmy výrobky 

a služby, ktoré priamo prispejú k vášmu 

programu udržateľnosti, alebo môže ísť 

o vzájomný záujem o komunikáciu na 

túto tému a využívanie športu ako 

silného prostriedku na pritiahnutie 

záujmu. 

 
Je ale dôležité, aby ste zabezpečili, 

že správa o športe a udržateľnosti 

zostane jasná a že sa nestratí 

v komerčnej propagácii. 

 
Ďalšou taktikou je hľadať ľudí, ktorí by mohli 

vylepšiť profil vašej kampane ako 

„ambasádori udržateľnosti“. Sem by mohli 

patriť ľudia mimo športu, ktorí sú na očiach 

verejnosti v environmentálnych alebo 

spoločenských záležitostiach, a ktorí vedia, 

o čom hovoria. Alebo športové telesá môžu 

čerpať zo svojej zásadnej výhody, aby 

využili na podporu svojej veci športovcov. 

Zatiaľ čo športovci nemusia byť 

odborníci v tejto oblasti (hoci niektorí 

sú), mnohým naozaj záleží na 

udržateľnosti a vedia o tejto vášni 

dobre hovoriť. Dôvodom môže byť to, 

že si uvedomujú, že zdravé životné 

prostredie je dôležité pre ich vlastnú 

pohodu a športový výkon, alebo možno 

vnímajú udržateľnosť prostredníctvom 

spoločenských problémov, na ktorých 

im záleží, ako je inklúzia a rodová 

rovnosť. Navyše, mnohí športovci – 

ako aj ich rovesníci mimo športu – sú 

si čoraz viac vedomí globálnych 

problémov, ako sú klimatické zmeny 

a toho, ako by to mohlo formovať ich 

budúcnosť. 

 
Niektoré kampane využívajú slávnych 

športovcov, ktorí nedávno ukončili kariéru; 

iné si môžu vybrať súčasných alebo 

nádejných športovcov, alebo zmes oboch 

kategórií. Zatiaľ čo veľké mená môžu 

pritiahnuť väčšiu pozornosť médií, mladší, 

súčasní športovci môžu priniesť sviežosť 

a príťažlivosť vekovej skupiny, ktorá je skôr 

relevantná a inšpiratívna pre mladých ľudí. 

 

 

 

 

Prípadová štúdia 

 

Prvý zlatý medailista štátu Kiribati na Hrách Commonwealthu, David Katoatau, bol 

vymenovaný za ambasádora Štátnych olympijských výborov Oceánie (ONOC) pre 

klimatické zmeny. Snaží sa zvýšiť povedomie o tomto probléme. 
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ZDIEĽANIE VEDOMOSTÍ 
A ODKAZ UČENIA 

 
Udržateľnosť by sa mala vnímať ako 

spoločná snaha, dokonca aj medzi 

športovými rivalmi alebo nesúvisiacimi 

subjektmi. Berte ju ako globálny tímový 

šport. Cieľom je, aby šport ako celok začal 

fungovať udržateľne, a to sa dá najlepšie 

dosiahnuť tak, že sa budeme deliť 

o najlepšiu prax a o to, čo sme sa naučili. 

 
Existujú formálne programy zdieľania 

vedomostí medzi jednotlivými vydaniami 

Olympijských hier, ako aj pri niektorých 

iných veľkých udalostiach. Ale nie je to 

bežný jav medzi rôznymi športmi či 

krajinami. V udržateľnosti však existuje 

tak veľa spoločných prvkov, ako je 

získavanie zdrojov, uhlíková stopa 

a systémy riadenia, že by bola škoda, 

keby rôzni ľudia a organizácie naďalej 

objavovali Ameriku a sami nanovo 

zisťovali tie isté veci. 

 

ZOŽEŇTE SI POMOC 

 
Iba málo športových telies má zdroje na to, 

aby odôvodnili vlastné interné oddelenie 

udržateľnosti. Väčšina organizácií potrebuje 

externú pomoc a vedenie, okrem toho, čo sa 

dá naučiť 

 
z písomných materiálov. V praxi to znamená 

tri možnosti: najať odborných konzultantov, 

využívať veci znalých dobrovoľníkov, alebo 

partnerstvo s inými organizáciami pre 

konkrétne iniciatívy. MOV teraz ponúka aj 

vylepšený systém technickej podpory pre 

všetky NOV a MF a môže byť vašou prvou 

zastávkou. 

 
Služby konzultantov sú najvhodnejšie, keď 

máte dôležitý projekt, ako napríklad veľkú 

udalosť, alebo renovujete či budujete dejisko 

a potrebujete konkrétnu profesionálnu 

pomoc. Očividne tam budú náklady, ale tieto 

môžu byť nevyhnutnou súčasťou správnej 

realizácie projektu. 

 
Dobrovoľníci môžu byť veľmi nápomocní, ale 

to závisí od toho, či máte prístup k ľuďom 

s tou správnou úrovňou znalostí 

a skúseností, ktorí sú ochotní a schopní sa 

zmysluplne zapojiť. Pre malé organizácie je 

to určite cesta, ktorú stojí za to preskúmať. 

 
Ďalšia možnosť je zistiť, či dostupné 

odborné znalosti majú vaši sponzori 

alebo dokonca vašimi hlavní dodávatelia. 

Iné športové organizácie možno takisto 

rozvíjajú program udržateľnosti a mohlo 

by stáť za to dať dokopy zdroje a zdieľať 

skúsenosti a nápady. 

 
 

s 

UDRŽATEĽNOSŤ BY SA MALA 

VNÍMAŤ AKO SPOLOČNÁ SNAHA, 

DOKONCA AJ MEDZI ŠPORTOVÝMI 

RIVALMI ALEBO NESÚVISIACIMI 

SUBJEKTMI. 
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Prípadová štúdia  

IFA A WFDF SPOJILI SVOJE SILY S CIEĽOM VYVINÚŤ STRATÉGIU 

UDRŽATEĽNOSTI PRE SVOJE UDALOSTI 
 

Medzinárodná futsalová asociácia (IFA) 

a Svetová federácia lietajúcich diskov (WFDF) 

sa snažia spraviť z udržateľného rozvoja jadro 

svojich činností, aby tak prostredníctvom svojich 

operácií a udalostí vytvárali pozitívny 

hospodársky, spoločenský a environmentálny 

dopad. Obmedzené zdroje oboch MF ich 

povzbudili k spolupráci, zdieľaniu informácií 

a zdrojov na rôzne témy, vrátane udržateľnosti. 

Výsledkom bolo, že boli schopní poskytnúť 

vyššiu úroveň podpory svojim štátnym 

federáciám a miestnym organizačným výborom. 

 
WFDF a IFA spustili svoju spoluprácu v oblasti 

udržateľnosti v roku 2017 troma hlavnými 

iniciatívami: 

 
1. Záväzok k udržateľnosti ako súčasť ich 

riadenia: MF zahrnuli 

obsah týkajúci sa udržateľnosti do svojich 

dokumentov a správ a pridali kritériá týkajúce 

sa udržateľnosti do výberových konaní pre 

svoje udalosti. 

 
2. Poskytovanie zdrojov pre vývoj 

a implementáciu stratégie udržateľnosti: 

WFDF vymenovalo úradníka pre 

udržateľnosť, aby vytváral a vypracúval 

potrebné dokumenty a nástroje udržateľnosti 

pre obe MF. 

 
3. Riadenie hodnotenia udržateľnosti 

na udalostiach: MF vyvinuli šablónu 

hodnotenia udržateľnosti, aby mohli 

hodnotiť rôzne aspekty svojich 

udalostí, vrátane pohybu a prepravy 

davu, energie a vody, odpadu, výberu 

a výstavby dejiska, hluku, jedla 

a iných spoločenských otázok. 

 

 

Spojiť sa s miestnymi mimovládnymi 

organizáciami je potenciálne výborné riešenie, 

keďže môžu priniesť skúsenosti a externú 

dôveryhodnosť. Mimovládne organizácie a iné 

telesá a odborníci sa často ochotne pridajú, 

lebo majú radi šport a nadchýna ich výzva 

a príležitosti spolupráce s vašou organizáciou. 

Občas ich ale treba zaplatiť a bolo by 

nesprávne predpokladať, že sa k nim dá 

pristupovať ako k zdroju zadarmo. 

 
Majte na pamäti aj to, že externé organizácie 

nemusí nevyhnutne primárne motivovať šport 

ako taký či váš konkrétny šport, a možno majú 

iné plány. Tieto môžu byť vzájomne 

kompatibilné, ale je dôležité, aby ste si 

vyjasnili základné body na začiatku ešte 

predtým, než nadviažete formálne 

partnerstvá. 

Väčšina mimovládnych organizácií sú 

odborníci v jednej konkrétnej disciplíne, 

napríklad starostlivosť o zachovanie 

prírody, kvalita vzduchu, invalidita, 

vzdelávanie, ľudské práva, atď. Len málo 

ich pracuje v rôznych oblastiach, takže pre 

všeobecné vedenie v oblasti udržateľnosti 

by ste si radšej mali vytvoriť poradnú 

skupinu so zapojením mnohých rôznych 

záujmov. 

 
Ak ste dosiahli bod, v ktorom identifikujete 

konkrétne prioritné témy pre svoj program 

udržateľnosti, tu by mohlo byť hlbšie 

partnerstvo s príslušnou mimovládnou 

organizáciou (ako aj s komerčnými partnermi, 

verejnými agentúrami a akademickými 

inštitúciami) veľmi prospešné. Vyrovnané 

vklady z rôznych perspektív sú zvyčajne viac 

nápomocné než len bilaterálne dohody. 
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PODPORA MOV 

 
V rámci implementácie svojej 

Stratégie udržateľnosti MOV teraz 

ponúka vylepšený systém podpory 

zameraný konkrétne na NOV a MF. 

Tento systém podpory zahŕňa 

nasledujúce činnosti: 

 

• Písomné vedenie 
Príručky vzdelávania v jednoducho 

čitateľných formátoch, ktoré uľahčia 

implementáciu udržateľných opatrení. 

Všetko písomné poradenstvo budú 

nasledovať a dopĺňať workshopy pre 

NOV a MF, ako aj podpora medzi štyrmi 

očami. 

 

 
• Zdieľanie vedomostí a najlepšia prax 

Identifikácia najlepšej praxe, vytváranie 

centier vedomostí a poskytovanie 

odbornej podpory vždy, keď je to 

potrebné. 

 

• Inštitucionálne porady 

Plánovanie kooperatívnych porád 

a vzdelávacích workshopov s cieľom 

poskytnúť platformu pre tých, ktorí sa 

chcú podeliť o svoje skúsenosti. 

 

• Využívanie partnerstiev 

Rozvoj a riadenie partnerstiev spolu 

s globálnymi odborníkmi a inštitúciami 

s cieľom spoločne realizovať udržateľné 

ciele a prispieť k dosiahnutiu CUR OSN. 

 
 

 

POSLEDNÉ ZAMYSLENIE 

 
Kroky a rady, ktoré sme doteraz prezentovali 

v tomto dokumente, by vám mali pomôcť 

pochopiť pozitívnu hodnotu, ktorú iniciatívy 

udržateľnosti môžu priniesť vašej organizácii 

a jej zamestnancom a príspevok, ktorý môžu 

priniesť tomuto zložitému svetu. Zavedenie 

udržateľnosti znamená zmenu, ale 

spôsobom, ktorý môže byť veľmi motivujúci 

a inšpirujúci, ako aj priniesť praktické 

a hmatateľné benefity. 

 
Dúfame, že teraz budete mať dobrý všeobecný 

prehľad o tom, ako treba zavádzať program 

udržateľnosti. Malo by byť zrejmé, že 

udržateľnosť si vyžaduje celistvý prístup, ktorý 

berie do úvahy hospodárske, spoločenské 

aj environmentálne aspekty, a musí byť 

integrálnou súčasťou toho, ako funguje vaša 

organizácia. 

 
V prílohách sme poskytli úvodný prehľad piatich 

oblastí zamerania Stratégie udržateľnosti MOV. 

Podrobnejšie rady týkajúce sa týchto tém budú 

vydané zvlášť ako súčasť série „Základy 

udržateľnosti“. 

 
Samozrejme, to nie je všetko. Každá organizácia – 

NOV, MF či iný typ športového telesa – určite má 

svoje vlastné konkrétne okolnosti a priority. 

Dúfame však v to, že keď sa podelíme o svoje 

znalosti, povzbudíme vás v tom, aby ste sa pozreli 

na túto nesmierne dôležitú tému v novom svetle 

a inšpirujeme vás k tomu, aby ste prikročili 

k ďalším krokom. 
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UDRŽATEĽNOSŤ SI VYŽADUJE CELISTVÝ PRÍSTUP, 
KTORÝ BERIE DO ÚVAHY HOSPODÁRSKE, 

SPOLOČENSKÉ AJ ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY. 
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PRÍLOHA 1: OBLASTI PRAKTICKÉHO ZAMERANIA 
 

 

V tejto sekcii sa budeme bližšie venovať 

piatim témam. Sú to hlavné oblasti zamerania 

Stratégie udržateľnosti MOV, ale 

interpretované dosť široko, takže dúfame, že 

budú relevantné pre čo najviac športových 

telies. 

 
Nie ste povinní sledovať všetky oblasti 

zamerania. Sme presvedčení, že poskytujú 

dobrý rámec pre väčšinu športových 

organizácií, ale neexistuje prístup 

k udržateľnosti vhodný pre všetkých. Je preto 

dôležité, aby sa vaša organizácia zamerala na 

prioritné témy, ktoré sú najrelevantnejšie pre 

vašu konkrétnu situáciu. 

 
Dôležité je aj to, aby ste si uvedomili, že bez 

ohľadu na to, ako identifikujete a rozdelíte si 

svoje prioritné témy, takmer vždy sa budú 

prekrývať a budú navzájom prepojené. Je to 

úplne normálne a dosvedčuje to integrovaný 

a prierezový charakter udržateľnosti. 

Niektoré témy môžu pôsobiť ako viac 

environmentálne, iné ako viac súvisiace 

s ľuďmi; ale bez ohľadu na to, o ktorej téme 

uvažujeme, zvyčajne bude mať 

environmentálnu, spoločenskú aj hospodársku 

stránku, ktorú musíme zobrať do úvahy. 

 
V každej sekcii vysvetľujeme, prečo je 

daná téma dôležitá, a predstavíme krátky 

výber činností, ktorých zavedenie by ste 

mohli zvážiť. Nie sú to úplné zoznamy, 

a ani sa neočakáva, že by všetky športové 

telesá mohli implementovať každé 

odporúčanie. Zamýšľame ich ako ponuku 

nápadov, ktoré vám poskytnú predstavu 

o veciach, ktoré môžete robiť. Na 

podrobnejších návodoch k týmto témam 

pracujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JE PRETO DÔLEŽITÉ, ABY SA 

VAŠA ORGANIZÁCIA ZAMERALA 

NA PRIORITNÉ TÉMY, KTORÉ SÚ 

NAJRELEVANTNEJŠIE PRE VAŠU 

KONKRÉTNU SITUÁCIU. 
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Šport sa odohráva v tých najrôznejších 

dejiskách, od hál a mestských ihrísk až po 

otvorené oceány, hory, a dokonca aj púšte. 

Vlastne vždy, keď sa koná športová udalosť, 

nastáva nejaká interakcia s prírodným 

prostredím a často aj s miestnymi komunitami. 

 
Mnohé športy sú blízko prepojené s prírodou, 

buď ako s pozadím alebo ako so súčasťou 

hracieho poľa. Aj športy, ktoré sa dnes 

odohrávajú v štruktúrovanejších dejiskách, 

často vďačia sa svoj pôvod prírodným miestam 

– napr. vodný slalom. 

 
Historicky preto majú mnohé športy blízko 

k prírode a ovplyvňujú ich environmentálne 

podmienky. A naopak, posun smerom ku 

komplexnejším, prepracovaným dejiskám 

zmenil šport z neškodnej činnosti na činnosť, 

ktorá môže spôsobiť významné 

environmentálne a spoločenské dopady. Je 

bežné, že voči projektom nových dejísk 

vznášajú miestne komunity a/alebo 

environmentálne skupiny námietky. Dôvody 

námietok môžu byť mnohé a rôzne: možno zo 

strachu pred narušením a hlukom, dopravnou 

zápchou, straty miestnych zariadení alebo 

poškodenia kultúrneho či prírodného dedičstva. 

Výstavba nových miest 

Väčšinu športových dejísk budujú súkromní 

investori, športové kluby alebo verejné 

úrady. Tieto nemusia byť priamo prepojené 

s NOV alebo MF, ale možno vás zapoja do 

debaty a diskusie o týchto problémoch, 

a preto je dôležité, aby ste o nich vedeli 

a radili im podľa toho. 

 
Je príliš veľa prípadov, keď boli športové 

dejiská konštrukčne príliš prešpekulované 

alebo navrhnuté pre jednorazové udalosti bez 

dostatočného premyslenia ich dlhodobej 

hospodárskej a spoločenskej hodnoty. Preto 

prvým kľúčovým princípom pre budovanie 

športového dejiska by vždy malo byť 

zabezpečenie toho, aby malo dlhodobé 

realizovateľné využitie. To zvyčajne znamená 

nevnímať výlučne požiadavky jediného športu 

či športovej udalosti, ale uvažovať o spektre 

potenciálnych činností (vrátane nešportových 

využití) počas životného cyklu dejiska. 

 
Dočasné štruktúry môžu byť riešením tam, kde sa 

žiadne trvalé vybudovanie nepokladá za schodné; 

ale aj to môžu byť nákladné konštrukčné projekty, 

ak majú spĺňať kapacitné štandardy a štandardy 

bezpečnosti a ochrany zdravia. Preto sa dnes 

odporúča aj (podľa Novej normy MOV) 

pouvažovať nad alternatívnymi, existujúcimi 

dejiskami pre jednorazové udalosti. 

INFRAŠTRUKTÚRA A PRÍRODNÉ 
LOKALITY 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2018/02/2018-02-06-Olympic-Games-the-New-Norm-Report.pdf
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Toto vedie k úvahe o modernizácii starých 

dejísk. Tieto často plytvajú energiou a vodou 

a sú zle prístupné, takže ich prestavba môže byť 

príležitosťou zvýšiť ich environmentálnu 

účinnosť a spoločenskú hodnotu. 

 
Všetky prípady majú svoje konkrétne 

okolnosti, ale pri výbere lokalít pre nové 

športové dejiská by sa mali brať do úvahy 

nasledujúce body: 

 

• Nové športové dejiská by sa nemali 

budovať v rámci chránených prírodných 

oblastí a lokalít kultúrneho dedičstva ani 

v ich tesnej blízkosti. 

 

• Vyhnite sa miestam, kde by budovanie 

mohlo zhoršiť riziko záplav alebo 

ovplyvniť zachytávanie vody. 

 

• Uprednostnite budovanie na degradovaných 

alebo už vybudovaných no nevyužívaných 

pozemkoch, takzvaných „brownfieldoch“. 

 

• Hľadajte lokality dostupné verejnou dopravou. 

 
Keď určíte potenciálne lokality pre budovanie 

a typ dejiska, ktoré treba postaviť, zamyslite sa 

nad ďalšími dôležitými otázkami, ktoré sa týkajú 

štandardov dizajnu (pozri text oproti). 

 
POŽIADAVKY UDRŽATEĽNÉHO 

DIZAJNU PRE ŠPORTOVÉ 

DEJISKÁ 

 
Udržateľnosť má veľa stránok, ktoré 

treba zvážiť pri navrhovaní nových 

športových dejísk a súvisiacej 

infraštruktúry. Ideálne by projekty mali 

spĺňať medzinárodne uznávané 

štandardy „zelených budov“ a „WELL 

building“ alebo ich štátne ekvivalenty, 

ale toto sa nedá vždy uplatniť na 

športové dejiská a môže to zvýšiť 

náklady a skomplikovať situáciu. Ale 

špecifikácie dizajnu nového dejiska by 

mali prinajmenšom zohľadňovať 

nasledujúce vodiace princípy: 

 

• zachovanie prírodného prostredia 
a pozitívny dopad na biodiverzitu; 

 

• zachovanie historických budov 
a iného kultúrneho dedičstva; 

 

• zachovanie vodných zdrojov; 
 

• minimalizácia spotreby energie 
a emisií skleníkových plynov; 

 

• minimalizácia negatívnych 
vplyvov na pôdu, vodu, hluk 
a kvalitu vzduchu; 

 

• využívanie dlhotrvácnych 
environmentálne a spoločensky 
zodpovedných materiálov; 

 

• minimalizácia odpadu 
a maximalizácia opätovného využitia 
a recyklovania materiálov; 

 

• inkluzívny dizajn; 
 

• vnútorné prostredia, ktoré 
podporujú zdravie a pohodu; 

 

• a vytváranie príležitostí, ktoré 
zanechajú pozitívne dedičstvo pre 
miestne podniky a komunity. 
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Riadenie existujúcich dejísk 

Veľa sa dá spraviť na zlepšenie 

udržateľnosti existujúcich športových lokalít 

a dejísk. Staršie športové dejiská môžu 

míňať dosť energie a vody, a to sú oblasti, 

kde relatívne jednoduché opatrenia na 

efektívnosť môžu ponúknuť zásadné úspory. 

V starých dejiskách často chýba aj zaistenie 

dostupnosti, a to sa už môže opravovať 

ťažšie. Aj tak je veľmi dôležité v týchto 

časoch poskytnúť inkluzívne a priateľské 

prostredie všetkým; šport odráža modernú 

spoločnosť a dejiská by nemali prezentovať 

bariéry či odopierať niekomu vstup. 

 
Dôležitým princípom je byť dobrým susedom. 

Športové dejiská a udalosti, ktoré priťahujú 

veľké davy, musia zvážiť dopad na miestnych 

obyvateľov a podniky z dopravy, hluku, 

osvetlenia, odpadu a problémov 

s bezpečnosťou. 

 
Ak existuje voľný nevyužitý pozemok, 

uvážte, či nie sú príležitosti umožniť rast 

prírodnej vegetácie, alebo vyhradiť 

oblasti na pestovanie jedla. Kde je 

obmedzený priestor, je možné pokryť 

steny a strechy zeleňou, alebo 

jednoducho vztýčiť búdky na hniezdenie 

pre vtáky a netopiere, a dokonca aj 

včelie úle na streche. Toto sú všetko 

jednoduché projekty, 

ktoré by mohli zapojiť aj miestnu 

komunitu. 

 
Správa pozemkov pre šport takisto 

predstavuje problémy v oblasti 

udržateľnosti. K nim patrí ochrana vodných 

tokov a stojatých vodných plôch od stekania 

hnojív, pesticídov, únikov paliva a oleja 

a znečistených odpadových vôd. 

Chemikálie na podporu trávnika takisto 

môžu negatívne ovplyvniť prírodnú 

vegetáciu a v niektorých lokalitách môžu 

veľké množstvá divákov spôsobiť 

ekologický dopad tým, že udupú zem. 

 
Hory patria k ekologicky najkrehkejším životným 

prostrediam a môžu utrpieť príliš veľké škody 

spôsobené alpskými športovými činnosťami. 

Okrem priamej stopy lyžiarskych svahov je tu 

ale využívanie hnojiva na umelé zasnežovanie, 

ktoré potenciálne môže mať dopad na prírodné 

ekosystémy ďalej po prúde prostredníctvom 

stekania roztopeného snehu do rieky daného 

povodia. 

 
Všetkým týmto dopadom sa dá vyhnúť za 

predpokladu opatrného plánovania a riadenia 

tak, aby sa dosiahla mimoriadne dôležitá 

rovnováha medzi ochranou prírodných 

ekosystémov a vytvorením vynikajúcich 

športových zápolísk a príťažlivého prostredia 

pre sledovanie športov. 
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Na nakupovanie materiálov a náradia, ich 

operačné využitie a konečné zbavovanie sa, 

keď už nie sú potrebné, sa zvyčajne nahliada 

ako na oddelené procesy. Ide o ten tradičný 

lineárny model kúpy, využitia a zbavenia sa. 

Udržateľnosť je o tom, že tieto tri aspekty 

prepojíme, aby sme zvýšili hodnotu počas 

životného cyklu a minimalizovali odpad. 

 
V skutočnosti optimalizácia životného cyklu 

materiálov a znižovanie odpadu a riadenie 

problémov s dodávateľskou reťazou môže byť 

jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia 

udržateľnosti v každej organizácii. Základom je 

určiť, ako budete posudzovať hodnotu, 

namiesto toho, aby ste postavili svoje 

rozhodnutia iba na cene. 

 
Musíte mať istotu čo do kvality tovarov alebo 

služieb, ktoré kupujete, aby ste dostali to, čo 

potrebujete. Musíte zvážiť, 

či existujú nejaké problémy týkajúce sa zdravia 

a bezpečnosti alebo iné riziká, ktoré treba brať 

do úvahy, ako je napríklad potenciálne 

reputačné riziko. Stojí za to prehodnotiť, či 

vôbec potrebujete tieto tovary a služby – najmä 

vo svete športových udalostí je až neskutočné, 

ako často sa získavajú veci, ktoré sú buď 

nepotrebné, alebo sa kupujú v príliš veľkých 

množstvách, čo vedie k dodatočným nákladom 

a plytvaniu. 

 
 

Kľúčové prvky udržateľného získavania 
zdrojov 

Pri získavaní tovarov a materiálov si treba 

klásť týchto päť kľúčových otázok: 

 
1. Odkiaľ to pochádza? 

2. Kto to vyrobil? 

3. Z čoho je to vyrobené? 

4. V čom je to obalené? 

5. Čo sa s tým stane potom? 

ZÍSKAVANIE A SPRÁVA 
ZDROJOV 
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Odkiaľ to pochádza? 

 
Najlepšie je uprednostniť tovary vyrobené 

lokálne a podporiť malé podniky. Ako sa 

výrobky prepravujú a z akej diaľky? 

 
Kto to vyrobil? 

 
Tu ide o to, aby ste zabezpečili, že tovary 

neboli vyrobené za vykorisťovateľských 

podmienok. Aké sú pracovné podmienky 

v továrňach, kde bol produkt vyrobený? 

Pracovné štandardy sú v dnešných časoch 

veľmi dôležitý problém, a verejne viditeľné 

subjekty ako športové telesá a organizátori 

športových udalostí môžu byť pod veľkým 

dohľadom záujmových skupín a médií. 

 
Z čoho je to vyrobené? 

 
Dôležité je, aby výrobky mali minimálny vplyv 

na ľudské zdravie a životné prostredie. Je 

dobré uprednostniť výrobky, ktoré obsahujú 

recyklované materiály, a také, ktoré sú 

recyklovateľné. Tým, ktoré obsahujú alebo 

využívajú toxické či znečisťujúce látky, by ste 

sa mali vyhnúť. Náradie by malo byť pri 

použití efektívne, najmä čo do energie, vody 

a spotrebných tovarov (napr. papier, 

atrament, lubrikanty, atď.), ako aj nízkeho 

hluku a vibrácií. 

V čom je to obalené? 
 

 

 

Obaly predstavujú veľký problém 

v oblasti riadenia odpadov a využívania 

zdrojov. Snažte sa minimalizovať obaly 

vždy, keď je to možné, a zdôraznite 

potrebu použitia recyklovaných 

a recyklovateľných materiálov 

v obaloch, ktoré sú potrebné. 

Dodávatelia by mali prevziať 

zodpovednosť za to, že vezmú naspäť 

a znovu využijú alebo zrecyklujú svoje 

vlastné obaly, ale to sa nedeje 

automaticky a malo by to byť ošetrené 

v zmluve. 

 
Čo sa s tým stane potom? 

 
 

 

Zodpovedné zbavovanie sa tovarov 

a materiálov po ich prvotnom využití je kľúčová 

obava. Ak sa nad tým nerozmýšľa už na 

začiatku (t. j. pri špecifikácii požiadaviek 

v tendrových dokumentoch), môžu vzniknúť 

veľké neočakávané náklady na skladovanie 

a zbavovanie. Dajú sa tovary vrátiť, darovať, 

znovu použiť, recyklovať alebo inak znovu 

spracovať na niečo užitočné? Tým, že predĺžite 

užitočný život tovarov a materiálov mimo ich 

prvotného použitia, budete prispievať 

k „obehovému hospodárstvu“, rýchlo rastúcej 

disciplíne vo svete udržateľnosti. 

 
Mimoriadne dôležité je to, aby tieto kľúčové 

otázky predstavovali súčasť tendrových 

špecifikácií a hodnotenia na začiatku 

procesu získavania. Týmto spôsobom 

môžete spraviť informovanejšie voľby, ktoré 

počítajú s hodnotou „celého životného cyklu“ 

namiesto toho, aby sa obmedzili iba na kúpu 

samotnú. 
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Certifikované výrobky 

Dobrovoľné štandardy výrobkov a certifikačné 

schémy môžu byť príležitosťou, ako vybočiť 

mimo minimálnych priemyselných 

a predpisových štandardov, a dosiahnuť 

väčšie verejné uznanie a dôveru v prístup 

vašej organizácie k udržateľnosti. Existuje veľa 

schém, ktoré pokrývajú široké spektrum 

environmentálnych, spoločenských, 

pracovných štandardov či štandardov 

týkajúcich sa zaobchádzania so zvieratami, 

a iných etických kritérií v sektoroch, ako je 

drevo a drevené výrobky, jedlo, oblečenie, 

minerály a elektronické súčiastky. Pre 

športové náradie existuje Iniciatíva 

zodpovedného športu, ktorú vyvíja Svetová 

federácia športového priemyslu. 

 
Niektoré schémy osvedčenia výrobkov sú 

špecifické pre krajinu či región, zatiaľ čo iné sú 

univerzálnejšie. V niektorých kategóriách 

môže existovať viac než jeden potenciálny 

štandard alebo certifikačná schéma, z ktorej 

sa dá vybrať, a v niektorých prípadoch je 

možné mať duálne osvedčenie (napr. niektoré 

čaje a kávy môžu mať osvedčenie aj Fairtrade 

aj od Aliancie dažďových pralesov). 

 
Služby 
Pri poskytovaní služieb, ktoré zahŕňajú prácu, 

by ste sa mali sústrediť na: 

 

• platobné a pracovné podmienky; 

• a bezpečnosť a ochranu zdravia. 
 

V súvislosti so športom je to mimoriadne 

relevantné pri stavbe (aj pri trvalých 

dejiskách aj pri dočasnom prispôsobení pre 

udalosti), bezpečnosti, doprave, cateringu 

a upratovacích službách. Pre ďalšie 

podrobnosti pozrite sekciu Pracovná sila. 

 
Existujúci dodávatelia a sponzori 
Mnoho športových organizácií má dlhodobé 

partnerstvá s dodávateľmi odborného náradia, 

niekedy na základe sponzorstva alebo licencie. 

Nenavrhujeme zrušiť tieto dohody, ale bolo by 

dobré ich informovať o vašich pravidlách 

udržateľnosti a hľadať kooperatívne spôsoby, 

ako zlepšiť udržateľnosť 

výrobkov a služieb, ktoré poskytujú. Dôležité je aj 

to, aby ste si boli vedomí všetkých rizík, ktoré 

môžu nastať, ak niektorí z vašich partnerov 

nemajú zavedené dostatočné štandardy 

udržateľnosti. 

 
Vždy, keď takýmto dohodám vyprší obdobie 

platnosti, je dobré ich prerokovať, alebo znovu 

vykonať výberové konanie ako v procese bežnej 

verejnej súťaže, vrátane oznámenia všetkých 

vašich požiadaviek na udržateľnosť vopred. 

 
Správa odpadov 
Odpad je nákladný a nepotrebný, a šport ho vie 

vyprodukovať veľa! Najväčší producenti odpadu 

sú pravdepodobne staveniská dejísk a prevádzka 

veľkých udalostí. Zvyčajne objemovo menším, ale 

zato neustálym problémom je každodenný odpad 

z firemných kancelárií a pravidelne využívaných 

športových zariadení. 

 
Dobrá prax v riadení odpadu je dodržiavať 

základnú hierarchiu, počínajúc od tých 

najzásadnejších pravidiel: 

 

• Vyhnite sa odpadu vždy, keď je to možné. 
 

• Hľadajte možnosti opätovného využitia pre 

položky, ktoré už nie sú potrebné. 
 

• Recyklujte to, čo sa nedá využiť znovu. 
 

• Odošlite nerecyklovateľný odpad do zariadenia 

pre opätovné získanie energie, ak je to možné. 

 

• Zvyšného odpadu sa zbavte na povolenej 
skládke. 
 

• Nikdy nepovoľte nelegálne zbavovanie sa 
a vyhadzovanie odpadov. 

 
Mnohé z týchto pravidiel budú závisieť od toho, 

kde sídlite. Rôzne miesta sa značne líšia v tom, 

aké položky sa dajú recyklovať na mieste, a 

v rôznych možnostiach zbavovania sa odpadu. 

Preto skontrolujte, aký je miestny trh pre rôzne 

druhy recyklovania. To by malo ovplyvniť aj vašu 

nákupnú stratégiu. Nemá zmysel špecifikovať 

konkrétny recyklovateľný materiál, ak neexistujú 

praktické spôsoby ho recyklovať v dôsledku 

absencie miestnej infraštruktúry. 
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Cestovanie a preprava ľudí 

Športový svet je neustále v pohybe. Väčšina 

ľudí spojená so športom dosť cestuje, či už 

kvôli tréningom, súťažiam, poradám alebo 

z iného dôvodu. Cestovanie vytvára veľkú 

hodnotu v tom, že ľudí spája, a je to jedna 

z spoločensky veľmi príťažlivých vecí na 

samotnom športe. 

 
Uhlíkové emisie súvisiace so športom však 

predstavujú jeden z najväčších 

environmentálnych dopadov šport. Zatiaľ čo 

cestovanie vždy zostane nevyhnutnou 

súčasťou sveta športu, existuje niekoľko 

opatrení, ktoré sa dajú zaviesť, aby sa tieto 

dopady znížili. 

 

• Zvýšiť zdieľanie vozidiel, aby sa tak 

znížil počet vozidlojázd. 

 

• Hľadať príležitosti na virtuálne 

stretnutia namiesto osobného 

stretávania. 

 

• Zvýšiť používanie verejnej dopravy 

namiesto osobných vozidiel. 

 

• Používať vozidlá efektívne využívajúce 
palivo, s nízkymi alebo žiadnymi emisiami. 

• Pri medzinárodných cestách sa snažiť 

optimalizovať cestovné plány (napr. 

niektorí úradníci sa zúčastnia niekoľkých 

udalostí, ktoré sa dajú pohodlne 

skombinovať do jednej cesty namiesto 

jednotlivých ciest tam a naspäť). 

• Pri cestách na dlhé vzdialenosti medzi 

ostatné opatrenia môže patriť: 

• Uprednostniť priame lety 

• Informovať cestujúcich o uhlíkovej stope ich 

letu ako opatrenie na zvyšovanie povedomia 

 

• Kde je to praktické, používať 

vysokorýchlostné vlaky namiesto lietadiel. 
 

• Pri vyberaní dejísk pre sériu udalostí snaha 

optimalizovať časy cesty tímov/hráčov, 

úradníkov aj fanúšikov. 

 
Problémy s cestovaním a prepravou sa 

netýkajú výlučne len uhlíkových emisií. 

Udalosti vo veľkom meradle často spôsobujú 

veľké narušenie miestnej premávky a zápchy, 

ktoré potom môžu viesť k problémom 

s kvalitou vzduchu, ako aj k narušeniu pre 

miestne komunity a podniky. Plánovanie 

prepravy na veľké udalosti preto musí 

uvažovať aj o týchto dopadoch a organizátori 

musia pracovať s oddeleniami verejnej 

dopravy a s miestnymi úradmi, aby hľadali 

efektívne riešenia na minimalizáciu dopadu. 

 
Medzi ne môže patriť to, že divákom 

a pracovníkom sa umožní cestovať na 

udalosť iba verejnou dopravou (napríklad 

s tým, že cena dopravy je už zahrnutá v cene 

lístka na udalosť), povzbudzovať „neškodné“ 

cestovanie (cyklistiku a chôdzu); a upraviť 

načasovanie udalosti tak, aby sa vyhlo 

dopravnej špičke. Pri výbere dejísk pre 

konkrétne udalosti by mal byť prístup 

verejnou dopravou závažným kritériom 

v procese výberu. 

 

 

MOBILITA 

Prípadová štúdia 

Majstrovstvá sveta v ragby 2011, Nový Zéland: „Cesta fanúšikov“ (Fan Trail) v Aucklande 

umožnila divákom prejsť pešo z centra mesta na štadión (asi 4 km). V celej jej dĺžke fanúšikov 

zabávali vystúpenia komunitných skupín, škôl a umelcov, a stánky poskytovali miestne jedlo 

a nápoje. 
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Preprava tovarov a materiálov 

Ďalším súvisiacim problémom je dopad 

prepravy nákladov. Do športu patrí veľa 

špecializovaného vybavenia a športovci aj tímy 

často potrebujú premiestniť svoje náradie cez 

polovicu sveta. Náklad pritom nepredstavuje 

len športové náradie; športové udalosti si často 

vyžadujú veľké množstvá tovarov a materiálov, 

ktoré treba prepraviť z dejísk a do nich a toto 

môže výrazne prispieť k uhlíkovej stope. 

 
Vplyvy nákladov sú podobné tým ako pri 

preprave ľudí, líšia sa však čo do rozsahu 

a typov použitých vozidiel. Manažéri logistiky 

preto musia uvážiť environmentálne vplyvy 

rôznych spôsobov a ciest prepravy 

a spoločenské a hospodárske dopady na 

usporiadateľské komunity, kde veľký pohyb 

kamiónov na dejiská a von z nich môžu 

spôsobiť miestne narušenie, hluk a znečistenie 

vzduchu. 

 
Medzi opatrenia na zníženie dopadu logistiky 

nákladov na udalosti môže patriť: 

 

• lokalizácia distribučných skladov tak, aby sa 

umožnila najlepšia cesta na dejisko 

a minimalizoval dopad na komunity 

a optimalizovali časy prepravy; 
 

• optimálne nakladanie vozidiel, aby sa 
predišlo premrhaným cestám; 

 

• realizácia „tichej nočnej dodávky“; 

• výber dodávateľov nákladnej dopravy, ktorí 

prevádzkujú moderné flotily s nízkymi 

emisiami a kompenzujú svoje uhlíkové 

emisie; 
 

• kde je to praktické, využívanie možností 
dopravy po železnici a riekach namiesto 
cestnej dopravy; 

 

• a pre presun nákladu cez oceán 

uprednostnenie morskej prepravy pred 

vzdušnou, aby sa výrazne znížili uhlíkové 

emisie. 

V prípade tímov na turné a mobilných 

udalostí je otázkou, ako dosiahnuť optimálnu 

rovnováhu medzi tým, čo treba prepraviť 

vždy a čo sa dá využiť lokálne na rôznych 

fázach turné. Čo by sa dalo ušetriť na 

náklade, mohlo by sa minúť na odpade 

z jednorazového použitia miestnych 

materiálov a náradia. 

 
Táto dilema je úzko prepojená s úvahami 

o riadení zdrojov a uplatnení princípu 

„obehového hospodárstva“ (pozri Prílohu 1). 

Je to ďalší príklad toho, že udržateľnosť 

zriedkavo predstavuje jediné očividné 

riešenie a vyžaduje si zváženie všetkých 

rôznych možností, aby sme spravili 

informované rozhodnutie. 
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Udržateľný cestovný ruch 

Cestovanie súvisiace so športom predstavuje 

dôležitú súčasť širšieho priemyslu cestovného 

ruchu. Väčšina krajín a regiónov turizmus víta, 

je však pravdou, že turizmus prináša veľa 

problémov s udržateľnosťou a dopady, ktoré 

môžu negatívne ovplyvniť usporiadateľské 

destinácie a komunity. Nie sú to len uhlíkové 

emisie z ciest na dlhé vzdialenosti 

spomenutých vyššie; patrí k nim citlivosť voči 

miestnej kultúre a zvykom, ochrana prírodného 

dedičstva a podpora miestneho hospodárstva. 

 
OSN definuje udržateľný turizmus ako taký, 

ktorý: „spôsobuje čo najmenší dopad na 

spoločenské a prírodné prostredie destinácie, 

a plnení miestne hospodárske potreby pri 

súčasnom zachovaní kultúrnej integrity”. 

 
Športové organizácie a usporiadatelia udalostí 

môžu zohrať dôležitú úlohu v tejto oblasti tým, 

že pomáhajú zvyšovať povedomie 

o princípoch udržateľného cestovného ruchu 

a podporiť konkrétne ohľady 

v usporiadateľských destináciách, kde sa 

konajú športové udalosti a sprievodné činnosti. 

Medzi konkrétne činnosti, ktoré treba zvážiť, patrí: 

 

• Spolupracovať s miestnymi turistickými 

úradmi na identifikácii potenciálnych rizík 

a príležitostí spojených so športovým 

cestovným ruchom v danej oblasti – či je to 

pre jednorazové udalosti alebo pravidelné 

činnosti športového cestovného ruchu. 
 

• Zahrnúť informácie o zodpovedných 

turistických praktikách relevantných pre 

danú destináciu(e) do propagačných 

materiálov poskytnutých klubom, tímom 

a jednotlivcom na turné, divákom a iným 

skupinám, ktoré cestujú z dôvodov 

súvisiacich so športom. 
 

• Zabezpečiť, aby činnosti vašej organizácie 

neprispievali k žiadnemu využívaniu 

domorodých komunít a iných zraniteľných 

ľudí alebo chránených a ohrozených 

rastlinných a zvieracích druhov, ani pred 

ním nezatvárali oči. 
 

• Vyberať si operátorov cestovného ruchu 

a hotely s environmentálnymi pravidlami 

a zavedenými komunitnými projektmi. 

 
Svetová organizácia turizmu OSN (UNWTO) 

a Svetová komisia etiky turistického ruchu 

poskytujú príručky o tom, ako sa stať 

zodpovednejším cestovateľom. Ich skvelá 

brožúra „Tipy pre zodpovedného cestovateľa“ 

(Tips for a Responsible Traveller, 2017) sa dá 

stiahnuť v angličtine, španielčine, francúzštine, 

ruštine, čínštine a arabčine. 
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Šport a olympijské hnutie sú predovšetkým 

o ľuďoch a o fyzickom, duševnom 

a spoločenskom zdraví a pohode, ktoré sa 

rozvíjajú prostredníctvom účasti a zapojenia 

sa do športu. Pozitívne účinky športu na 

verejné zdravie a sociálnu kohéziu sú 

nesmierne. 

 
Je aj veľa ľudí, ktorých pracovné životy sú 

prepojené so športom, a sú mnohí ďalší, ktorí 

dobrovoľníčeniu pre šport venujú veľké 

množstvo svojho voľného času. Ich pracovné 

podmienky, zdravie a pohoda, a príležitosti pre 

osobný rozvoj a učenie sa nových zručností sú 

naozaj dôležité. 

 
Tá istá povinnosť dobrého zaobchádzania platí 

aj pre dočasných príležitostných pracovníkov 

a dobrovoľníkov, stavebníkov, ktorí budujú 

športovú infraštruktúru, a tých, ktorí pracujú 

pre dodávateľov, ktorí poskytujú tovary 

a služby športovým telesám a udalostiam. 

Životy a zdravie ľudí by nikdy nemali byť 

ohrozené z dôvodu ich práce; nemali by byť 

podrobení diskriminácii, nútenej práci ani 

žiadnemu inému nevhodnému zaobchádzaniu. 

Sektor športu by mal byť príkladom 

férových, bezpečných, zdravých, 

a nediskriminačných pracovných prostredí. 

Mal by propagovať prístup k školeniu 

a vzdelávaniu a povzbudzovať pozitívne 

vyváženie práce a súkromného života. 

 
Konkrétne sme presvedčení o tom, že je 

dôležité, aby všetky organizácie olympijského 

hnutia zabezpečili slušné pracovné podmienky 

a rešpektovali ľudské práva aj v rámci svojej 

priamej pracovnej sily aj u tých, ktorí pracujú 

pre subdodávateľské reťazce, od ktorých 

všetci závisíme. 

 
Termínom „slušná práca“ súhlasíme 

s definíciou Medzinárodnej organizácie práce 

(MOP), ktorá sumarizuje ľudské ambície 

v pracovnom živote. Patria sem príležitosti 

na prácu, ktorá je produktívna a poskytuje 

slušný príjem; bezpečnosť na pracovisku 

a sociálna ochrana pre rodiny; lepšie 

perspektívy osobného rozvoja a sociálnej 

integrácie; sloboda, aby ľudia mohli vysloviť 

svoje obavy, organizovať a zúčastňovať sa 

na rozhodnutiach, ktoré ovplyvnia ich životy; 

a rovnosť šancí a zaobchádzania pre všetky 

ženy a mužov. 

PRACOVNÁ SILA 
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Čo sa týka ľudských práv, odkazujeme 

organizácie olympijského hnutia na Hlavné 

zásady OSN pre oblasť podnikania a ľudských 

práv (UNGP), ktoré vytyčujú zodpovednosti 

podnikov v oblasti ľudských práv, ako aj 

odkazujú na antikorupčné štandardy. Hlavné 

zásady vysvetľujú, ako by komerčné podniky 

mali hodnotiť riziká v oblasti ľudských práv; 

prijať efektívne kroky, aby sa vyhli problémom 

s ľudskými právami; a zabezpečiť nápravu 

zlého zaobchádzania, ak napriek týmto 

snahám nastane. Zahrnuli sme uplatnenie 

týchto princípov do zmlúv s usporiadateľskými 

mestami pre budúce organizačné výbory 

Olympijských hier a do štandardných 

zmluvných dohôd s našimi dodávateľmi; okrem 

toho sme presvedčení, že sú dôležitým 

podkladovým bodom aj pre ostatné športové 

organizácie. 

 
Okrem problémov čisto v oblasti pracovnej sily 

môžu športové organizácie zohrať dôležitú 

úlohu v rozvoji inkluzívnych a prosperujúcich 

miestnych komunít a môžu podporovať snahy 

o zvýšenie sociálnej mobility prostredníctvom 

vzdelávania a podpory možností vedúcich 

pozícií pre ženy a mladých ľudí. 

Možné opatrenia na implementáciu 

• Zaveďte pracovnú kultúru, ktorá je 

nediskriminačná; poskytuje rovnosť šancí pre 

ženy a mužov; a odráža rozmanitosť 

komunity, kde sídlite. 
 

• Poskytnite pracovníkom prístup 

k usmerneniam a školeniu ohľadom rodovej 

rovnosti, povedomia o invalidite, zdravom 

živote, atď. 
 

• Buďte pozorní v súvislosti so štandardmi 

bezpečnosti a ochrany zdravia pre všetkých, 

ktorí pre vás pracujú – vašich zamestnancov 

a aj tých vo vašom dodávateľskom reťazci, 

najmä tých, ktorí pracujú vo výstavbe 

a pohostinnosti. 
 

• Poskytnite stimuly pre 

zamestnancov/dobrovoľníkov, aby cestovali 

do práce MHD, na bicykli alebo pešo, zdieľali 

autá a jazdy. 

 

• Pri poskytovaní jedla zabezpečte, aby boli na 
výber aj zdravé možnosti a zvýšte podiel 

nemäsových jedál. 

 

• Povzbudzujte zamestnancov 

a dobrovoľníkov, aby pravidelne cvičili 

a zúčastňovali sa na športe alebo iných 

formách aktívneho života. 

 

• Uvážte, ako by pracovné skúsenosti vo vašej 

organizácii alebo na udalosti mohli pomôcť 

v rozvíjaní zručností a vzdelanostnej úrovne, 

najmä u mladých profesionálov. 

 

• Zahrňte udržateľnosť do cieľov výkonu 

riaditeľov a vyšších manažérov. 
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Na svete dnes neexistuje naliehavejší problém, 

než sú klimatické zmeny. Mnohé nízko 

položené krajiny a malé ostrovné štáty čelia 

existenciálnym hrozbám zvyšujúcej sa hladiny 

mora a veľkých záplav. Naopak, iné krajiny 

trpia rozširujúcimi sa púšťami a dlhšími 

suchami, ktoré vedú k akútnemu nedostatku 

jedla a vody na zavlažovanie plodín a na pitie. 

Tieto dopady zasa zvyšujú chudobu, hlad 

a nerovnosť medzi ľuďmi, ktoré môžu viesť 

k vysídľovaniu, migrácii utečencov a aj 

konfliktom. 

 
Zoči-voči živelným problémom sa môže 

športová komunita cítiť bezmocne. Sú tu aj 

priame dopady: alpské zimné športy majú 

čoraz väčšie problémy s nevyspytateľnými 

alebo žiadnymi snehovými zrážkami, zatiaľ čo 

extrémne teplá a málo dažďa môže viesť 

k strate povrchov ihrísk tvorených trávnikom; 

a zvyšujúca sa frekvencia divokých tropických 

búrok môže ničiť budovy a infraštruktúru. 

 
Príroda nediskriminuje, ale dopady 

klimatických zmien najviac cítia chudobnejšie 

krajiny a komunity. Hoci fyzicky ide 

o environmentálny jav, klimatické zmeny majú 

veľké spoločensko-hospodárske dôsledky, 

a preto sú veľkou témou udržateľnosti. 

Čo je to klimatická zmena? 

Klimatická zmena je rozsiahly dlhodobý posun 

vo vzorcoch počasia a priemerných teplotách 

planéty. Počas geologickej histórie sa striedali 

tropické obdobia a ľadové doby, takže 

klimatické zmeny bola nepretržite prítomná 

počas celej existencie Zeme, ale zvyčajne boli 

postupné. 

 
Od poslednej doby ľadovej, ktorá sa 

skončila pred okolo 11 000 rokmi, bola 

klíma Zeme relatívne stabilné pri teplote asi 

14°C. Ale v posledných rokoch priemerná 

teplota narastá. V porovnaní so vzorcami 

klimatických zmien počas celej histórie 

Zeme je rýchlosť narastania teploty od 

priemyselnej revolúcie veľmi vysoká. 

 
Existuje globálny vedecký konsenzus, že toto 

moderné zvyšovanie teplôt je z veľkej časti 

dôsledkom ľudských činností, najmä 

spaľovania fosílnych palív (uhlie, olej a plyn), 

ktoré produkujú takzvané „skleníkové plyny“ 

(konkrétne oxid uhličitý, metán a oxid dusný) 

ako aj ničenia dažďových pralesov a inej 

prirodzenej vegetácie, ktorá slúži ako 

rezervoár uhlíka alebo „zásobáreň“. 

KLÍMA 
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Medzinárodné protokoly (pozri text 

o Parížskej dohode) sa snažia brzdiť emisie 

skleníkových plynov, aby tak obmedzili 

globálny nárast teplôt. Preto vlády, mestá 

a korporácie kladú taký veľký dôraz na 

znižovanie uhlíkových emisií a rozvoj čistých 

technológií. 

Dôsledkom klimatických zmien nie sú iba vyššie 

teploty; v skutočnosti by bol lepší termín 

„klimatický chaos“, keďže ten by odrážal čoraz 

nepredvídateľnejší a extrémnejší charakter 

počasia, ktorý zažívame v poslednom čase – 

záplavy, búrky, suchá, vlny tepla, dlhotrvajúce 

mrazy v zime, atď. 

 
 
 
 
 
 
 

PARÍŽSKA DOHODA O ZMENE KLÍMY 
 

Parížska dohoda o zmene klímy, 

podpísaná v decembri 2015 na samite 

COP 21, je prvou komplexnou dohodou 

o zmene klímy na svete. Vstúpila do 

platnosti dňa 4. 11. 2016. Venuje sa 

opatreniam na obmedzenie emisií 

skleníkových plynov; zníženie 

a prispôsobenie sa dopadom klimatických 

zmien; a zavedenie nových mechanizmov 

financovania od roku 2020. 

 
Ústredným zámerom Parížskej dohody 

je udržať zvýšenie globálnej priemernej 

teploty výrazne nižšie než 2 °C nad 

predindustriálnymi úrovňami a vyvíjať 

snahy obmedziť zvýšenie teploty na 

1,5 °C. To by výrazne zredukovalo 

riziká a dopady klimatických zmien. 

Uznávajúc však, že dopady 

klimatických zmien sa už dejú 

a nedajú sa zvrátiť okamžite, Parížska 

zmluva okrem zníženia emisií skleníkových 

plynov takisto prioritizuje zvýšenie 

schopnosti prispôsobiť sa negatívnym 

dopadom klimatických zmien a podporu 

klimatickej odolnosti. Dôraz sa kladie na 

potrebu zvýšenia podpory prispôsobenia 

stranám, ktoré sú voči dopadom klimatických 

zmien najzraniteľnejšie, vrátane najmenej 

rozvinutých krajín a rozvojových krajín 

malých ostrovov. 

 
Do novembra 2017 podpísalo túto dohodu 

194 štátov a Európska únia, pričom 169 

štátov a EÚ, ktoré predstavujú 87 % 

globálnych emisií skleníkových plynov, 

Dohodu ratifikovalo, alebo k nej pristúpilo. 

 

 

*COP 21: Ide o 21. konferenciu OSN o klimatických zmenách, doslova „Konvenciu strán“ 

Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC). MOV sa zúčastnil na COP 21 

a najmä na klimatickom samite miestnych lídrov (jedna z doplnkových udalostí, ktoré sa konali 

popri COP 21), kde predseda MOV Thomas Bach oslovil obecenstvo zložené z vyše 1000 

starostov miest na tému toho, ako môžu Olympijské hry byť katalyzátorom pre udržateľný rozvoj 

miest. 
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Meranie uhlíkových emisií 

Ak to povolia zdroje, bolo by dobré 

vypočítať uhlíkovú stopu vašej 

organizácie (alebo inventár emisií 

skleníkových plynov). Je to technické 

cvičenie, ktoré si vyžaduje pomoc 

odborníka a nemusí byť praktické 

v každej situácii. Kde sa dá, výpočet 

uhlíkovej stopy je užitočný v tom, že 

poskytne základ pre vaše východisko 

a pomôže kvantitatívnejšie identifikovať 

prioritné oblasti, na ktoré treba zamerať 

snahy o zníženie emisií. 

 

Aj bez tohto základu budete asi intuitívne tušiť, 

kde sa pravdepodobne produkuje najviac 

emisií, aby vám to umožnilo zaviesť 

jednoduché opatrenia, ako je to naznačené 

v piatich oblastiach, ktoré nasledujú, a iných 

tematických sekciách tejto príručky. 

Samozrejme, bez kvantitatívnych opatrení 

nebudete mať prostriedok, ako sledovať 

postup, čo zase znižuje vašu schopnosť 

komunikovať to, čo ste spravili. 

 

Ale aj bez toho, aby ste vypracovali výpočet 

uhlíka, by malo byť možné zaznamenať kroky, 

ktoré ste vykonali, spôsobom, ktorý umožní 

ostatným v budúcnosti vypočítať úspory uhlíka, 

ak bude treba. Napríklad by ste mohli 

monitorovať každoročné zmeny v rozpočte na 

cestovanie, alebo počet/vzdialenosť letov, ciest 

autom a vlakom, ktoré ste vykonali. Presné 

záznamy o kúpe materiálov a náradia takisto 

môžu byť veľmi informatívne pre hodnotenie 

uhlíkového dopadu. 

 

Znižovanie uhlíkového dopadu športu 

Je užitočné pouvažovať o tom, ktoré činnosti 

súvisiace so športom môžu spôsobovať najviac 

emisií skleníkových plynov, či už priamo alebo 

nepriamo, a aké opatrenia by sa dali zaviesť, 

aby ste sa týmto dopadom vyhli či ich 

zredukovali. Technicky sa to nazýva znižovanie 

uhlíka. Medzi ne zvyčajne patria: 

• Cestovanie: lety, ktoré vykonávajú tímy 

a úradníci, pozemná preprava vrátane 

oficiálnych áut a autobusov a preprava 

nákladu. 
• Zaviesť udržateľnú cestovnú politiku (pozri 

sekciu Mobilita). 

• Zhodnotiť alternatívne možnosti prepravy 

tovarov a náradia s cieľom znížiť uhlíkový 

dopad nákladu (pozri sekciu Mobilita). 

 

• Spotreba energie: vyhrievanie, chladenie 

a elektrina, využívaná na športových dejiskách 

a v kanceláriách športových organizácií. 
• Zabezpečte, aby existujúce dejiská a kancelárie 

mali aktuálny plán šetrenia energie. 

• Konkretizujte požiadavky na energetickú 

účinnosť pre nové dejiská (pozri sekciu 

Infraštruktúra a prírodné lokality). 

 

• Materiály: napr. drevo pre dejisko a výstavbu 

prispôsobovacích konštrukcií či bavlna na 

oblečenie alebo všetky materiály na báze 

fosílnych palív, ako sú umelé hmoty 

(v závislosti od toho, odkiaľ sa tieto získavajú, 

môžu existovať výrazné environmentálne 

dopady, kam patria aj zvýšené emisie 

skleníkových plynov). 

• Špecifikácie dizajnu a zariadenia dejísk by mali 

stanoviť „nízkouhlíkové“ materiály (pozri sekciu 

Infraštruktúra a prírodné lokality). 

• Uprednostnite certifikované výrobky (pozri 

sekciu Získavanie a správa zdrojov). 

 

• Jedlo a nápoje: catering na športových 

udalostiach (poľnohospodárska výroba, najmä 

produkcia mäsa, je zodpovedná za výrazné 

emisie skleníkových plynov, ktoré sa zvyšujú 

tam, kde sa tropické pralesy a iné prírodné 

krajiny menia na poľnohospodársku pôdu). 

• Zaveďte zamestnanecké menu a/alebo catering 

udalostí, ktoré majú vyšší podiel nemäsových 

jedál a nakupujte jedlo označené ako 

pochádzajúce z environmentálne 

zodpovedného poľnohospodárstva. 

• Minimalizujte odpad z jedla 

prostredníctvom presnejšieho odhadu 

potrebného množstva a práce s charitami, 

aby ste redistribuovali jedlo, ktoré 

nevyužijete. 
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• Odpad: najmä počas športových udalostí 

sa vyprodukujú veľké množstvá odpadu, 

ktoré, ak sa ich zbavíme na skládkach, 

tak spôsobia dodatočné emisie 

skleníkových plynov. 

• Dodržiavajte hierarchiu odpadu (pozri 

sekciu Získavanie a správa zdrojov). 

 
Kompenzácia nevyhnutných uhlíkových 

emisií 

V prakticky všetkých prípadoch zanecháte 

zvyškovú stopu aj napriek tým najlepším 

snahám znížiť uhlíkové emisie. Ak je 

súčasťou vašich činností letecké cestovanie, 

môžete si byť istí, že budete mať veľkú stopu. 

Zvyšková stopa je vyjadrením vášho dopadu 

čo do množstva uhlíka vyprodukovaného pri 

danej činnosti (napr. udalosť alebo 

každoročné operácie vašej organizácie). 

 
Mnohé organizácie sa snažia kompenzovať 

takéto nevyhnutné dopady tým, že podporujú 

iné činnosti, ktoré vytvárajú uhlíkové výhody. 

Sem môže patriť využívanie vašich 

športových kontaktov na to, aby ste inšpirovali 

ostatných, aby znížili svoju uhlíkovú stopu, 

možno prostredníctvom záväzkov; 

 
alebo môžete priamo podporiť projekty 

energetickej účinnosti či energie z obnoviteľných 

zdrojov, alebo projekty opätovného vysádzania 

vo vašej oblasti. Toto všetko sú pozitívne veci, 

ale je ťažké vypočítať výšku kompenzácie, ktorú 

realizujete, pokiaľ nie je súčasťou nejakej 

oficiálnej schémy. Dobré je to, že sa môžete 

priamo zapojiť do takých projektov, ktoré môžu 

priniesť širšie výhody čo do zapojenia komunity 

a dobrého mena. 

 
Bežnou alternatívou je kupovať uhlíkové 

kredity prostredníctvom kompenzačných 

schém. Tieto sa líšia v cene za jednotku 

uhlíkovej kompenzácie, zvyčajne kvôli 

rozdielnej úrovni dôkladnosti pri overovaní 

funkčnosti schém a zabezpečovania toho, že 

skutočne poskytujú prídavné uhlíkové benefity. 

Dá sa vybrať z mnohých možností na 

dobrovoľnom trhu aj prostredníctvom 

oficiálnych schém. Tie zvyknú byť určené skôr 

pre veľké priemysly, takže v prípade športu 

väčšina organizácií a udalostí bude na tom 

lepšie, ak preskúma nejakú dobrovoľnú, 

súkromne prevádzkovanú schému. 
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Výhoda využívania uhlíkovej 

kompenzácie je tá, že predstavuje 

jednoduchý spôsob zníženia vašich 

dopadov a získavate nejakú formu 

osvedčenia, ktorá potvrdí množstvo 

uhlíka, ktoré ste vykompenzovali. 

Nevýhoda je v tom, že platíte za 

projekty, ktoré sa uskutočňujú niekde 

inde, nie sú spojené s vašimi 

činnosťami, a nedávajú vám podnet na 

to, aby ste znížili svoje skutočné 

dopady. Najväčší kritici kompenzácie to 

prirovnávajú k „peniazom, za ktoré si 

kúpite čisté svedomie“. 

 

Môžete si vybrať: kompenzovať či 

nekompenzovat? Ak áno, 

kompenzujete celú svoju uhlíkovú 

stopu alebo jej časť, 

a prostredníctvom akej schémy? 

Rozhodnete sa čiastočne aj na 

základe toho, ako účinne sa vám 

podarí minimalizovať svoju stopu 

prostredníctvom snáh o jej zníženie, 

a aj podľa toho, či musíte investovať 

do opatrení na prispôsobenie sa 

klíme, ako uvádzame ďalej. 

 
Stojí za to zvážiť schémy, ktoré okrem 

zníženia uhlíkových emisií poskytujú 

ďalšie výhody. Môžu sa zameriavať 

napríklad na zachovanie biodiverzity, 

riadenie vodných zdrojov alebo iné 

výhody pre miestnu komunitu. 

 

Ak sa rozhodnete nekompenzovať, máte 

nastavený dostatočne dôveryhodný program 

udržateľnosti v iných otázkach, aby vám umožnil 

prežiť prípadnú kritiku vášho postoja proti 

kompenzácii? Nie je povinné byť „uhlíkovo 

neutrálny“ či kompenzovať emisie, ale musíte 

mať dôveru voči svojmu celkovému programu 

udržateľnosti. 

 
Prispôsobenie sa klimatickým dopadom 

Tu treba zabezpečiť, aby vaše budúce plány 

počítali s účinkami klimatických zmien, či už pri 

športových udalostiach, dizajne a prevádzke dejísk, 

alebo vo vašich kanceláriách. 

 
Medzi potenciálne činnosti môže patriť to, že 

zabezpečíte, aby účastníci, pracovná sila 

a diváci na udalostiach, kde sa dajú očakávať 

horúce podmienky, mali k dispozícii pitnú vodu 

a tieň v dostatočnom množstve, a ľuďom 

poskytnete základné informácie o tom, ako sa 

vyhnúť stresu z tepla (pozri aj sekciu Pracovná 

sila). V niektorých prípadoch môže byť potrebné 

aj prispôsobiť časy konania súťaží, aby ste sa 

vyhli obdobiam extrémneho tepla. 

 
Navrhovanie nových dejísk aj prestavba starých 

dejísk by vždy mala brať do úvahy opatrenia na 

prispôsobenie sa klíme, vrátane ventilácie, 

orientácie budov a prirodzeného plánovania 

okolia – vegetácia má významný chladivý účinok, 

ako aj estetické a ekologické benefity. 

Lokalizácia nových dejísk by takisto mala 

zhodnotiť potenciálne riziká záplav a/alebo 

lesných požiarov (pozri aj sekciu Infraštruktúra 

a prírodné lokality). 
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PRÍLOHA 2: UDRŽATEĽNÉ UDALOSTI 
 

 

V koncepcii súťažného športu je ústredným 

motívom konanie udalostí, od malých 

miestnych športových zápasov cez celé 

spektrum regionálnych, národných 

a medzinárodných súťaží a majstrovstiev až po 

Olympijské hry. Spravidla čím väčšia udalosť, 

tým viac potenciálne vplýva na životné 

prostredie a usporiadateľské komunity; ale 

v každom meradle môžu organizátori udalostí 

prijať niektoré základné kroky, aby riešili 

problémy s udržateľnosťou. 

 
Súťažné udalosti sú výkladnou skriňou športu. 

Väčšina ľudí vidí a vníma šport práve 

prostredníctvom nich, či už ako vzdialení 

diváci sledujúci televíziu a iné médiá, alebo 

tým, že sú fyzicky prítomní v dejiskách. Ako 

také sú tieto udalosti veľkou príležitosťou 

využiť inšpiratívnu silu športu na propagáciu 

lepšieho pochopenia úlohy športu 

v spoločnosti a toho, ako sa môže stať hybnou 

silou pre spoločenské a environmentálne 

dobro. 

Toto je pravda v každom meradle; vlastne 

menšie, miestne zamerané udalosti môžu byť 

v rovnakej – ak nie lepšej – pozícii 

demonštrovať toto tvrdenie než väčšie 

udalosti s väčšími prostriedkami. 

 
Hlavné prvky, o ktorých treba uvažovať, sú: 

 

• ako budú ľudia cestovať na udalosť a ako 

sa dostanú priamo na jej dejisko; 
 

• ako spravovať dejisko tak, aby sa 

minimalizovali potrebné zdroje a iné 

dopady (napr. opatrenia energetickej 

účinnosti, riadenie odpadov a vyhýbanie sa 

únikom a presakom, ktoré by mohli 

spôsobiť znečistenie); 
 

• ako využiť príležitosti predviesť 

udržateľnosť prostredníctvom jedla 

a nápojov, recyklovania 

a komunikačných kanálov; 
 

• ako zabezpečiť, aby vás miestne komunity 

podporovali a netrpeli vašimi aktivitami 

(prostredníctvom odpadu, hluku a zápchy); 
 

• a ako zabezpečiť bezpečnú a chránenú 

atmosféru pre všetkých (účastníkov, 

úradníkov, médiá, pracovnú silu 

aj verejnosť). 
 
 
 
 
 
 

 

Prípadová štúdia 

NEMECKÁ KONFEDERÁCIA OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV – INTERNETOVÝ PORTÁL 

PRE UDRŽATEĽNÉ ŠPORTOVÉ UDALOSTI GREEN CHAMPIONS 2.0 

Tento internetový nástroj v nemeckom aj anglickom jazyku je určený pre organizátorov udalostí 

a iných záujemcov, ktorí hľadajú informácie o praktických činnostiach pre plánovanie a realizáciu 

udržateľných športových udalostí. Tieto opatrenia sa dajú stiahnuť vo forme zoznamov v PDF. Tento 

nástroj má funkciu filtra a rôzne výberové kritériá, ktoré umožnia používateľom upraviť si opatrenia 

podľa charakteru danej udalosti. 
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UDRŽATEĽNÉ UDALOSTI – NAJLEPŠIE TIPY 
 

Nasledujúce tipy pôvodne vyvinul organizačný výbor OH Londýn 2012 výslovne pre 

menšie, jednotlivé udalosti, ako sú konferencie, semináre, propagačné uvedenia 

a oslavy, ako aj športové udalosti. 

 
 

Prístup 
Zabezpečenie komunikačných metód 

a zariadení pre fyzický prístup znamená, 

že všetci sú vítaní. 

 

Miestna lokalita 

Starajte sa o miestnu komunitu. 

Snažte sa znížiť zápchy, odpad a hluk. 

 
 

Energia a voda 

Prijmite opatrenia na zníženie spotreby 

energie a vody. 

 

Preprava 

Chôdza, bicyklovanie a verejná doprava 

sú zdravšími a udržateľnejšími spôsobmi 

cestovania na udalosť. 

 

Znížiť a opätovne využiť 

Kupujte iba to, čo treba, a prenajmite si 

či opätovne využite všetko ostatné. 

Zodpovedné získavanie zdrojov 

Snažte sa podporovať miestne podniky 

a spoločensky zodpovedné organizácie. 

 

Jedlo a nápoje 

Snažte sa predviesť miestne, sezónne 

výrobky, ponúkať aj vegetariánske 

možnosti a poskytnúť pitnú vodu 

zadarmo. 

 

Suveníry 

Zabezpečte, aby reklamné darčeky 

boli užitočné, opätovne využiteľné 

a/alebo recyklovateľné. 

 

Uľahčite recyklovanie 

Snažte sa poskytnúť recyklovateľné obaly 

a poskytnúť odpadkové koše na 

recyklovateľný aj zmiešaný odpad. 

 

Zdravie, ochrana a bezpečnosť 

Bezpečné prostredie je dobré prostredie. 

Vyhodnotenie a riadenie rizík vopred 

pomôže zabezpečiť, aby si každý mohol 

udalosť vychutnať. 

 
 

[Zdroj: http://learninglegacy.independent.gov.uk/documents/pdfs/sustainability/cp-london-2012- 

sustainability-guidelines-for-corporate-and-public-events.pdf] 

http://learninglegacy.independent.gov.uk/documents/pdfs/sustainability/cp-london-2012-sustainability-guidelines-for-corporate-and-public-events.pdf
http://learninglegacy.independent.gov.uk/documents/pdfs/sustainability/cp-london-2012-sustainability-guidelines-for-corporate-and-public-events.pdf
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PRÍLOHA 3: SLOVNÍČEK 
 
 

Termín Význam 

Doplnkovosť Doplnkovosť určuje účinok danej činnosti, keď ju porovnáte s východiskovým bodom. 

Tento termín sa zvyčajne používa v uhlíkovej evidencii na vyjadrenie toho, či je 

výhodný účinok skutočne výsledkom vašej činnosti (t. j. je pridanou hodnotou), alebo 

by nastal bez ohľadu na vašu intervenciu. 

Biodiverzita Biodiverzita si definuje ako variabilita živých organizmov zo všetkých zdrojov, 

vrátane suchozemských, morských a iných vodných ekosystémov a ekologických 

komplexov, ktorých sú súčasťou; patrí sem diverzita v rámci druhu, medzi druhmi, 

a diverzita ekosystémov. 

Uhlíková stopa Uhlíková stopa je súhrn emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobuje jednotlivec, 

udalosť, organizácia alebo výrobok, vyjadrených v tonách ekvivalentu oxidu 

uhličitého (tCO2e). Ekvivalent oxidu uhličitého umožňuje porovnanie rôznych 

skleníkových plynov na základe relatívnom voči jednotke CO2. 

Uhlíková 

kompenzácia 

Uhlíková kompenzácia je zníženie emisií oxidu uhličitého alebo skleníkových plynov, 

ktorá sa vykoná s cieľom vykompenzovať či vyvážiť emisiu vytvorenú inde. Projekty 

uhlíkovej kompenzácie umožňujú jednotlivcom a spoločnostiam investovať do 

environmentálnych projektov po celom svete, aby tak vyvážili svoju vlastnú uhlíkovú 

stopu. 

Obehové 

hospodárstvo 

Dnešný lineárny hospodársky model „vezmi, vyrob, zbav sa“ sa spolieha na veľké 

množstvá lacných, jednoducho dostupných materiálov a energie, a už dosahuje 

svoje fyzické limity. Obehové hospodárstvo je v svojej podstate obnovujúce a snaží 

sa neustále udržať výrobky, komponenty a materiály v stupni ich najvyššej 

užitočnosti a hodnoty. (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-

economy/overview/concept). 

Ekosystémy Ekosystémy sú komplexné systémy komunít rastlín, zvierat, húb a mikroorganizmov 

a ich pridruženého neživého prostredia, ktoré interagujú ako ekologická jednotka. 

Ekosystémy nemajú presné hranice; namiesto toho sa ich parametre nastavujú 

podľa otázky vedy, riadenia či politiky, ktorá sa práve preberá. V závislosti od cieľa 

analýzy sa za ekosystém môže považovať jedno jazero, povodie alebo celý región. 

Služby 

ekosystémov 

Výhody, ktoré ľudia získavajú z ekosystémov. Patria sem zásobovacie služby ako 

jedlo a voda; regulačné služby ako obmedzovanie záplav a chorôb; kultúrne služby 

ako duchovné, rekreačné a kultúrne výhody; a podporné služby ako kolobeh živín, 

ktorý udržiava podmienky života na Zemi. 

Environmentálne 

spravovanie 

Zodpovedné využívanie a ochrana prírodného prostredia prostredníctvom činností 

zachovania a udržateľnosti. 

Globálna 

iniciatíva pre 

podávanie správ 

Globálna iniciatíva pre podávanie správ (Global Reporting Initiative, GRI) je 

nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá je priekopníkom v spravodajstve 

o udržateľnosti od roku 1997. GRI pomáha podnikom a vládam po celom svete 

pochopiť a komunikovať svoj vplyv na kritické problémy udržateľnosti, ako sú 

klimatické zmeny, ľudské práva, riadenie a spoločenské zdravie. 

Skleníkové plyny Plyny, ktoré zachytávajú teplo v atmosfére, sa nazývajú skleníkové plyny. Hlavné 

skleníkové plyny sú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a plyny 

s pridaným obsahom fluóru, ako sú fluórované uhľovodíky (HFC). 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept)
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept)
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Tabuľka 3: Slovníček pojmov 

Termín Význam 

Dedičstvo 
(v kontexte 
športových 
udalostí) 

Dedičstvo zahŕňa všetky dlhodobé hmotné aj nehmotné výhody pre ľudí, 

mestá/územia a šport, ktoré vyplývajú z usporiadania udalosti. 

Hodnotenie 

významu 

Termín „význam“ pochádza z finančného sveta. Uskutočnenie hodnotenia významu je 

cvičením v zapojení zainteresovaných strán, ktoré vám pomôže zistiť relatívnu 

dôležitosť konkrétnych environmentálnych, spoločenských a správnych otázok. 

Spoločnostiam pomáha určiť, kam zamerať energiu a zdroje a ktoré činnosti sú 

najdôležitejšie z perspektívy udržateľnosti. 

Matica 
vyspelosti 

Matica vyspelosti je termín označujúci hodnotenie stavu vývoja konkrétneho procesu či 

programu. V tom najjednoduchšom význame to môže byť aj zoznam napísaný na 

papieri; ale v každej forme je to dobrý nástroj na zhodnotenie momentálneho stavu 

vývoja vášho programu, a následného zopakovania procesu neskôr, aby ste zistili, či 

ste sa posunuli vpred. 

Olympijské 

hnutie 

K olympijskému hnutiu patria jednotlivci a organizácie, ktoré sa riadia Olympijskou 

chartou a vedie ich Medzinárodný olympijský výbor. Patria sem národné olympijské 

výbory a medzinárodné športové federácie, ako aj športovci. 

Prispôsobenie Prispôsobenie je termín, ktorý opisuje dočasné prvky pridané k trvalejším budovám, 

aby sa tak umožnilo konanie veľkých športových a iných udalostí. Tieto prvky 

poskytujú prídavné zariadenia po dobu trvania udalosti a zvyčajne majú ľahkú 

konštrukciu, keďže sa často dodatočne odstránia. 

Dodávateľský 
reťazec 

Dodávateľský reťazec predstavuje celý proces výroby a predaja tovarov, vrátane 

každej fázy od dodávky materiálov a výroby tovarov po ich distribúciu a predaj 

zákazníkovi. 

Udržateľnosť Spôsob práce v súlade s niečou víziou a hodnotami, ktorý zabezpečuje rozhodovanie, 

berúce do úvahy realizovateľnosť popri súčasnej maximalizácii pozitívnych benefitov 

a minimalizácii negatívnych dopadov na ľudí, komunity a životné prostredie. 

Ciele 

udržateľného 

rozvoja 

Ciele udržateľného rozvoja (CUR) sú univerzálnym súborom cieľov, čiastkových 

plánov a ukazovateľov schválených v roku 2015. Od členských štátov OSN sa 

očakáva, že ich použijú na formovanie svojich plánov a politík v období do roku 2030. 

Udržateľné 

získavanie 

zdrojov 

Udržateľné získavanie zdrojov je získavanie výrobkov a služieb, ktoré berie do úvahy 

environmentálne, spoločenské a etické záležitosti. 

Iniciatíva Global 

Compact 

Organizácie 

spojených 

národov 

Iniciatíva OSN Global Compact (UNGC) je dobrovoľná iniciatíva stojaca na záväzkoch 

vedúcich výkonných úradníkov implementovať univerzálne princípy udržateľnosti 

a vykonať kroky na podporu Cieľov OSN. Hoci sa zameriava na podniky, členmi môže 

byť aj široké spektrum nepodnikových organizácií ako mimovládne organizácie, mestá, 

medzinárodné inštitúcie a asociácie. 

Povodie Oblasť, z ktorej odvádza vodu konkrétna rieka a všetky jej prítoky. 
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