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Význam športovej diplomacie.
phDr. František chmelár, prezident sov

D
iplomacia je pojem, ktorý možno označiť ako súbor no-
riem a pravidiel v medzinárodných stykoch alebo čin-
nosť, ktorá upravuje medzinárodné pomery a vzťahy. ak 
hovoríme o tzv. športovej diplomacii, potom ju môžeme 

chápať ako špecifickú časť, modifikáciu všeobecnej politickej a 
ekonomickej diplomacie. Myslím si však, že športová diplomacia 
má v našej reálnej činnosti dnes dve relatívne samostatné polohy. 
Šport v diplomacii, t. j. ako šport svojimi prostriedkami prispieva 
k výsledkom všeobecnej politickej alebo ekonomickej diplomacie 
krajiny, viacerých krajín alebo na celom svete. a ďalej je to diploma-
cia v športe, t. j. naša činnosť, využívanie takých noriem, pravidiel, 
zvyklostí a prostriedkov všeobecnej diplomacie, ktorými dokážeme 
presadzovať naše záujmy v medzinárodnej športovej komunite.

z podstaty športu vyplýva jeho medzinárodný charakter. ak má 
človek vážny záujem o šport, trénuje, pravidelne sa pripravuje, rastú 
jeho schopnosti a výkonnosť v športe. potom pochopiteľne  má aj 
záujem súťažiť, prezentovať a porovnávať sa. čím je jeho výkonnosť 
vyššia, tým je jeho snaha silnejšia a nestačí mu už miestna, re-
gionálna alebo domáca scéna, ale potrebuje sa konfrontovať me-
dzinárodne. u špičkových športovcov je to až úroveň reprezentácie 
krajiny. Dôkaz toho, že to takto v medzinárodnom športe funguje, 
je neustály nárast členských krajín v medzinárodných športových 
federáciách alebo ďalších športových organizáciách (Mov uznáva 
národné olympijské výbory v 204 krajinách, t. j. viac ako združu-
je osn), prehustený medzinárodný športový kalendár, alebo ne-
ustále rastúca medzinárodná športová konkurencia. zo športovej 
reprezentácie krajín (najmä na oh) sa stala prestížna záležitosť na 
najvyššej úrovni (športovci sú označovaní ako ambasádori krajiny). 
Šport však zároveň poskytuje široký priestor na medzinárodnú spo-
luprácu, prehlbovanie priateľských vzťahov, uplatňovanie solidarity 
a prehlbovanie mierového života. 

zakladateľ olympijského hnutia pierre de coubertin sa vyjadril: 
„cieľom olympizmu je zapojiť šport do služby harmonického rozvo-
ja ľudstva s úlohou podporovať mierovú spoločnosť, ktorá sa stará 
o zachovanie ľudskej dôstojnosti.“  rád potvrdzujem, že medziná-
rodné olympijské hnutie sa všemožne snaží tento cieľ dosahovať 
a že táto snaha je aj po 100 rokoch stále aktuálna a platná.

v športovej komunite sú známe viaceré iniciatívy, programy, 
projekty medzinárodných športových federácií a organizácií, kto-

ré veľmi konkrétne napomáhajú všeobecnej diplomacii pri riešení 
medzinárodných problémov, konfliktov a zlepšovaní spolunažívania 
medzi národmi. spomeniem len niektoré. vďaka mnohým iniciatí-
vam a programom získal Mov v roku 2009 štatút stáleho pozoro-
vateľa vz osn. od roku 2009 organizuje Mov v spolupráci s osn 
každé dva roky celosvetové fórum „Šport pre mier“. od roku 2010 
sa realizuje spoločný program osn a Mov „Millenium Development 
Goals“ (MDG), ktorý v sebe zahŕňa boj proti hladu, hiv/aiDs, boj 
za rovnoprávnosť žien, výchovu a ochranu detí a udržateľnosť život-
ného prostredia. už tradične prijíma valné zhromaždenie osn ku 
konkrétnym olympijským hrám rezolúciu „olympic truce“ (olym-
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pijské prímerie). nedávno 68. vz osn prijalo takúto rezolúciu k zoh 
v soči, keď za ňu hlasovalo 100% zúčastnených delegátov.

nový prezident Mov thomas Bach pri tejto príležitosti povedal: 
„Šport musí byť autonómny a politicky neutrálny. len vtedy môže 
plniť svoje spoločenské úlohy. to však neznamená, že má byť apo-
litický. osn a olympijské hnutie pôsobia v rozličných sférach, ale 
napriek tomu majú spoločné ciele, ideály i princípy.“

ku spomenutému ešte jeden malý príklad na záver. aktuálna 
účasť slovenska na kandidatúre krakova na zoh 2022 tak neuveri-
teľne zbližuje naše susedné národy, že som z toho sám prekvapený. 
vo všetkých oblastiach spoločenského i politického života. a to je 
možno tiež jeden z dôkazov, že šport môže veľmi účinne slovenskej 
diplomacii pomáhať.

Diplomacia v športe je nepochybne oblasť, ktorá nás zaujíma 
ešte viac. Môže mať konkrétny dosah na našu prácu, jej podmien-
ky i výsledky. Musí sa snažiť o dosiahnutie lepšieho, výraznejšieho 
postavenia slovenského športového zväzu, organizácie a podobne 
v medzinárodnej športovej komunite. sme malá krajina, malý zväz 
alebo organizácia a máme už s presadzovaním svojich záujmov 
určité skúsenosti. vieme, že nie je jednoduché sa presadiť!

podľa mojich skúseností sa žiada v takýchto snahách splniť nie-
koľko podmienok:

•  mať odbornosť, dostatok skúseností a získať si dôveru. to 
všetko vyžaduje určitý čas a trpezlivosť,

•  mať jazykové vybavenie a určité diplomatické schopnosti,
•  získať si podporu ďalších kolegov z iných krajín,
•  čo najviac sa prezentovať programami, aktivitami a poduja-

tiami medzinárodného charakteru alebo s medzinárodným 
dosahom.

keď sme na sov pred 13 rokmi predstavili návrh vytvoriť na báze 
v4 iniciatívnu skupinu nov, mali sme v úmysle spojiť sily pri pre-
sadzovaní našich zámerov. ani sme netušili, s akým úspechom sa 
táto iniciatíva stretne. postupne sa k nám pridali slovinci, chorváti, 

srbi, Bosniaci, Macedónci, Gréci, turci, rumuni, Bulhari a dnes 
sme už všetkými nov v európe rešpektovanou a silnou skupinou. 
pred nadchádzajúcim valným zhromaždením európskych olympij-
ských výborov a voľbami sa k nám už hlásia aj pobaltské krajiny 
a krajiny pod vplyvom ruska. chcem tým povedať, že slovenský 
šport, pokiaľ ide o športovú diplomaciu, nemá inú šancu, ako sa 
spojiť a dohodnúť sa s ďalšími spriatelenými krajinami.

väčšina z nás tu prítomných zastupuje zväzy a organizácie, 
ktoré vznikli až počas samostatnosti sr. pred 20 rokmi sme vo 
významných medzinárodných štruktúrach, okrem vladimíra čer-
nušáka v Mov, nemali žiadne zastúpenie. postupne, ale len po-
maly, sa to mení a situácia s počtom zastúpenia slovákov na poli 
medzinárodných športových organizácii je optimistickejšia. Futbal, 
hokej, stolný tenis, volejbal, gymnastika, lyžovanie, biatlon, sánko-
vanie, bedminton a viaceré ďalšie športy už majú v európskych či 
svetových orgánoch športových federácií slovenské zastúpenie. 
Máme konečne znovu aj slováka v Mov – člena komisie športov-
cov Mov. a v medzinárodných športových federáciách nám pribú-
dajú ďalší športovci, členovia ich komisií športovcov. to je dobré, 
pretože je potrebné a vhodné priúčať sa športovej diplomacii už 
od mlada. 

ak mám teda odpovedať na otázku, či športová diplomacia má 
význam, tak musím jednoznačne povedať, že áno. Diplomacia má 
význam pre šport a šport má význam pre diplomaciu. Jedno i druhé 
má konkrétny význam pre spoločnosť a jej rozvoj. ako všade, aj tu 
však o výsledkoch rozhoduje naša odbornosť a premyslená cieľa-
vedomosť.

v diplomacii v športe však málo využívame prostriedky, mož-
nosti a pomocnú ruku slovenského diplomatického zboru. Máme 
skúsenosť, že v iných krajinách sa pomoc štátnej diplomacie, za-
stupiteľstiev, ministerstiev i samotných kariérnych diplomatov vyu-
žíva oveľa viac. nevidím prekážky, prečo by to tak nemohlo byť aj 
na slovensku.
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Možnosti a účel spolupráce športových zväzov  
a organizácií so zastupiteľstvami SR v zahraničí.
JuDr. žigmund Bertók, riaditeľ odboru riadenia ekonomickej diplomacie Mzvaez sr

S
potešením som prijal ponuku a možnosť vystúpiť v mene 
Mzvaez sr na tomto fóre. rád by som sa poďakoval 
prezidentovi sov Františkovi  chmelárovi a ďalším pred-
staviteľom vedenia slovenského olympijského výboru, s 

ktorými som mal  osobnú skúsenosť a možnosť priamej spolupráce 
ešte v rámci prípravy a realizácie účasti slovenskej výpravy  na 
oh 2008 v pekingu v pozícii veľvyslanca sr v člr. osobitne aj z 
toho pohľadu, že slovenskú delegáciu viedol prezident sr p. ivan 
Gašparovič. na zážitky  z priebehu, ale aj z dosiahnutých výsledkov 
našich športovcov sa nedá zabudnúť. ako som uviedol, prítomnosť 
prezidenta - hlavy sr,  športovcov a zástupcov rezortu Mzvaez sr 
na spoločnom podujatí naznačujú, že  tu reálne existuje  previaza-
nosť, záujmy a priestor na spoločnú spoluprácu nielen na takýchto 
najvýznamnejších športových udalostiach,  ako  aj v rámci celého 
systému fungovania štátnej reprezentácie, ale  aj v procese prípravy 
a priebehu samotných podujatí.

práve problematika štátnej reprezentácie  úzko súvisí s  prezen-
táciou v zahraničí  a silne sa dotýka povinností Ministerstva za-
hraničných vecí a európskych záležitostí, ktorému prijatím novely 
kompetenčného zákona vyplýva zodpovednosť za jednotnú koordi-
náciu prezentácie v rámci vlády sr. k tejto problematike sa vrátim 
o chvíľu a budem čerpať z podkladov mojej kolegyne p. lívie luká-
čovej, vedúcej oddelenia prezentácie na odbore verejnej diplomacie 
na ministerstve. taktiež viem, že viacerí ste sa s ňou stretli nielen 
na už spomínaných oh v pekingu, ale aj pri ďalších vrcholných 
príležitostiach, kde pôsobila na poste predstaviteľky sacr, počas 
organizácie prezentácie sr. 

hlavnými prioritami Mzvaez sr sú, ako často uvádza podpred-
seda vlády a minister nášho rezortu pán Miroslav lajčák, vychá-
dzajúc z programového  dokumentu zamerania zahraničnej politiky 
sr pre každý rok:

- ochrana občanov sr v zahraničí,
- jednotná prezentácia v zahraničí,
- ekonomická dimenzia diplomacie.
ako vidíte z naznačených priorít našej zahraničnej politiky, každá 

sa bezprostredne dotýka i športového hnutia a dáva možnosť vzá-
jomného prepojenia k účasti na štátnej reprezentácii.

vychádzajúc zo zákonom stanovenej  úlohy Mzvaez týkajúcej 
sa celkovej koordinácie zahranično-politických aktivít,  došlo k vy-
tvoreniu predpokladov pre jednotné riadenie zahraničnej služby. v 
tejto súvislosti sa vytvorili i predpoklady pre fungovanie komplexné-
ho a skutočne funkčného modelu ekonomickej diplomacie.  tento 
jednotný model slúži tak podnikateľskej sfére, ako aj nevládnemu 
sektoru a všetkým občanom sr. základným predpokladom na pl-
nenie tejto funkcie je vzájomný  systematický a intenzívny dialóg, 
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ktorého súčasťou je napríklad i konferencia o športovej diplomacii.  
rovnako bude potrebné posilniť koordináciu úsilí ministerstiev a 
štátnych inštitúcií, ktoré v tomto procese pôsobia, aby sme ako 
štát vynakladali tie obmedzené prostriedky, ktoré máme k dispo-
zícii, rozumne a účelne. k spoločnému presadzovaniu uvedených 
úloh v zahraničí nám všetkým slúži sieť zastupiteľských   úradov v 
zahraničí, ktorá v súčasnosti pozostáva z 89 úradov, z toho:

- 63 veľvyslanectiev,
- 7 stálych misií,
- 9 generálnych konzulátov 8 slovenských inštitútov,
- 1 pobočka pzÚ priština,
- 1 seku taipei.  
v súvislosti s novelou kompetenčného zákona  je rezort dip-

lomacie poverený zabezpečiť agendu jednotnej prezentácie slo-
venska v zahraničí. z tohto dôvodu sme iniciovali vznik pracovnej 
skupiny pre koordinovanú prezentáciu slovenska v zahraničí. pra-
covná skupina pôsobí v rámci rady vlády sr na podporu exportu 
a investícií a jej členmi sú zástupcovia rezortov a inštitúcií, ktoré sa 
najintenzívnejšie podieľajú na prezentácii našej krajiny. keďže šport, 
športové podujatia a športové úspechy výraznou mierou ovplyvňu-
jú imidž krajiny v zahraničí, našim stálym partnerom v tejto pracov-
nej skupine je aj slovenský olympijský výbor. 

spoločne s kolegami z rezortov hospodárstva, dopravy, školstva, 
kultúry, agentúr pre podporu cestovného ruchu a prílevu zahranič-
ných investícií – sacr a sario, sov ale aj externými odborníkmi 
na branding, je našim cieľom vytvorenie a implementovanie funkč-
ného mechanizmu koordinácie realizovaných prioritných prezen-
tačných podujatí v zahraničí. Môžeme povedať, že ide o zjednotenie 
ľudského potenciálu, skúseností, know-how a finančných možností 
zainteresovaných subjektov a rezortov. zároveň pracujeme aj na 
procese vytvorenia a implementácie príťažlivej, dôveryhodnej a 
špecifickej prezentačnej identity slovenska – brandingu slovenska. 
súčasťou tejto prezentačnej identity majú byť komunikačné posol-

stvá, ktorými sa chce slovensko prezentovať svetu, vrátane ich vi-
zuálnych stvárnení. 

Branding nie je len proces zameraný na zahraničnú verejnosť. Je 
potrebné, aby charakteristiky „značky slovensko“ boli pre slovákov 
rozpoznateľné, pochopiteľné a prijateľné. proces tak ponúka príle-
žitosť na konkrétnych príkladoch komunikovať domácej verejnosti 
snahu o modernizáciu a pozitívne zmeny smerom dovnútra krajiny. 

a práve pri tvorbe komunikačných posolstiev brandingu sloven-
ska sme zaznamenali aj v rámci našich fokusových skupín moder-
ný patriotizmus, ktorý súvisí so športovými úspechmi. pozrime sa 
len na to, aké pozitívne reakcie vyvolali reprezentačné dresy sloven-
ských hokejistov s textom slovenskej hymny. 

nadchádzajúce medzinárodné podujatia a výročia sú potenci-
álne využiteľné pre koordinovaný postup v prezentácii slovenska, 
10. výročie vstupu slovenska do eÚ, eXpo Miláno a v roku 2016 
dva veľmi významné dátumy, letné olympijské hry v rio de Janei-
ro a predsedníctvo slovenska v rade eÚ (sk pres).  všetky tieto 
podujatia ponúkajú príležitosť pre zladenie komunikácie výsledkov 
tvorby značky slovensko. 

práve systematický a intenzívny dialóg medzi partnermi by mo-
hol byť založený aj na zmluvnom základe. už prvotné diskusie  na-
značili možnosť uzatvorenia takejto formálnej väzby medzi Mzvaez 
sr a sov,  ktorá by dala aj právny základ našej spolupráci. Domnie-
vam sa, že stanovenie okruhov spoločných záujmov a z toho vyplý-
vajúce aj práva, ale predovšetkým povinnosti účastníkov by mohli 
vymedziť naše spoločné  záujmy a možnosti. osobne vidím priestor 
už v účasti na spomínanej jednotnej prezentácii sr, zapojenie siete 
zahraničnej služby do lobbingu získania podpory kandidatúr, škole-
nia o štátnom protokole našou Diplomatickou akadémiou pre funk-
cionárov športového hnutia, ale aj organizačno-technická podpora 
a logistika pri zabezpečovaní účastí na medzinárodných športových 
podujatiach v zahraničí zo strany našich úradov.
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Riadenie olympijských športových organizácií a diplo-
macia. Medzinárodný kontext a príklad Belgicka.
prof. thierry zintz, phD., chaire olympique henri de Baillet latour & Jacques rogge

Od
čias antických olympiád je šport úzko prepojený 
s politikou a do dnešného olympijského hnutia 
významne zasahujú obchodné aj politické vplyvy 
(bližšie henry, i (2004). Governance and ethics 

in sport, london: prentice hall. ). v rámci problematiky je dôležité 
brať do úvahy i geopolitický kontext, ilustrovaný napríklad dominan-
ciou európy pri zisku medailí z oh v rokoch 1986 - 2012. 

pojem diplomacia zahŕňa niekoľko rovín. najpoužívanejšou a naj-
citovanejšou definíciou pojmu tzv. mocenskej diplomacie je nasle-
dovná: „Diplomacia je umenie a metóda vedenia rokovaní medzi ná-
rodmi, zručnosť spravovania vecí bez vzbudzovania nepriateľstva“. 
pod pojmom nevládna diplomacia rozumieme partnerstvo medzi 
aktérmi vládnej sféry a skupinou občanov, ktorí vystupujú ako ko-
lektívny orgán a majú záujem ovplyvňovať strategické kroky vládnej 
diplomacie. nevládna diplomacia sa stáva jednou z foriem modernej 
diplomacie. príkladom tohto druhu diplomacie sú tzv. „ambasádori 
dobrej vôle“ – medzi inými i zinedine zidane a Mária  Šarapová. 

v súvislosti s problematikou športovej diplomacie sa vynára 
otázka, či je to diplomacia, ktorá napomáha športu, alebo šport, 
ktorý uľahčuje diplomaciu. aj prostredníctvom športu totiž možno 
deklarovať politické postoje (napr. tzv. „Black power“ počas oh 
1968 v Mexiku, „kozakiewiczovo gesto“ počas oh 1980 v Moskve, 
alebo krvavý vodnopólový zápas medzi zrrs a Maďarskom počas 
oh 1956 v Melbourne).  prejavom výrazných zásahov politiky do 
športu a olympijského hnutia boli najmä bojkoty oh v rokoch 1976, 
1980 a 1984. 

zároveň narastá význam mimovládnej diplomacie, keď vlády, 
ale aj osn využívajú populárnych športovcov ako svojich amba-
sádorov a propagátorov určitých myšlienok či aktivít. „Šport je 
všeobecne uznávaný lacný prostriedok na dosahovanie humanitár-
nych a rozvojových cieľov,“ pripomenul generálny tajomník osn 
pan ki-Mun na Xiii. olympijskom kongrese v kodani v roku 2009 
a vysoko vyzdvihol podiel olympijského hnutia na realizácii cieľov 
organizácie spojených národov. 

nepochybne, v mnohých prípadoch je diplomacia nápomocná 
športu. ako príklad možno uviesť to, ako na otváracom ceremoniáli 
oh 2000 v sydney  a oh 2004 aténach kráčali pod jednou vlajkou 

obe kórey. žiaľ na oh 2008 v pekingu a oh 2012 v londýne vyšlo 
diplomatické úsilie v tejto otázke nazmar. 

o športovej diplomacii sa zmieňuje vo svojich dokumentoch 
i európska únia – napr. v článku 165 lisabonskej zmluvy, kde si eÚ 
stanovila úlohu propagovať spoluprácu medzi orgánmi zodpoved-
nými za šport. taktiež sa uvádza, že je potrebné, aby sa udržiavali 
vzťahy s tretími krajinami a medzinárodnými športovými organizá-
ciami (ako napr. Mov, WaDa, ...). 

pokiaľ hovoríme o príklade Belgicka, treba vziať do úvahu reali-
tu federálneho štátu, na základe ktorej vzniká tzv. paradiplomacia. 
podľa stephana paquina (2003) hovoríme o paradiplomacii vtedy, 
keď sub-štátne vlády majú mandát negociovať s medzinárodnými 
aktérmi. nový systém medzinárodných vzťahov v Belgicku teda do-
voľuje regiónom stať sa  pravými medzinárodnými aktérmi, zahŕňa-
júc právo podpisovať zmluvy so suverénnymi štátmi. 

v súvislosti so športovou diplomaciou sa vynára otázka, či nejde 
vlastne o lobizmus. rozdiel medzi týmito javmi však jednoznačne 
existuje. za základ diplomacie, považujeme vzájomné porozume-
nie pomáhajúce realizácii dlhodobých strategických zámerov. na 
rozdiel od toho lobizmus smeruje k dosiahnutiu konkrétneho cieľa. 
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Úlohy a aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v otázke posilňovania spolupráce v športe.
ing. elena Malíková, riaditeľka odboru vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v športe, MŠvvaŠ sr
 

Š
port predstavuje efektívny prostriedok rozvíjania medzi-
národnej spolupráce a prezentácie krajiny v zahraničí. 
Úspešná reprezentácia slovenska na významných sveto-
vých a domácich medzinárodných športových podujatiach 

má priaznivý vplyv na zviditeľnenie a podporu celkovo pozitívnej 
prezentácie našej krajiny na medzinárodnej scéne. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sr každoročne 
podporuje zabezpečenie významných medzinárodných športových 
podujatí konaných na území sr. Ministerstvo podporuje aj účasť 
našich športovcov na podujatiach v zahraničí, vrátane ich účasti na 
olympijských a paralympijských hrách. 

právny základ pre všestrannú medzinárodnú spoluprácu posky-
tujú medzinárodné zmluvy, ktoré sú hlavným prameňom bilaterálnej 
a multilaterálnej právnej úpravy vzťahov medzi štátmi. slovenská 
republika od svojho vzniku - 1. januára 1993 aktívne buduje vlastnú 
zmluvnú základňu. Medzinárodná spolupráca v športe zahŕňa dve 
hlavné oblasti - bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. 

v období pred vstupom sr do eÚ došlo k nadviazaniu množ-
stva dvojstranných zmluvných vzťahov s partnermi v zahraničí a k 
prehĺbeniu pracovných kontaktov na vládnej a mimovládnej úrovni. 
pri nadväzovaní bilaterálnej spolupráce v oblasti športu sa využívali 
viaceré formy rezortných zmluvných dokumentov - dohody, pro-
tokoly o spolupráci, ale aj širšie formy v rámci medzirezortných 
zmluvných dokumentov v gescii Ministerstva zahraničných vecí 
a európskych záležitostí sr -  tzv. kultúrne dohody a vykonávacie 
protokoly k nim. 

členstvo sr v eÚ založené na spoločnej multilaterálnej doho-
de všetkých členských štátov prinieslo väčšiu flexibilitu a slobodu 
v nadväzovaní dvojstrannej spolupráce a vzťahov medzi sr a člen-
skými štátmi eÚ, čo malo za následok pokles počtu uzatvorených 
nových rezortných bilaterálnych zmlúv. vytvorili sa však nové prí-
ležitosti na spoločné stretnutia medzi predstaviteľmi vládnej sféry 
- zasadnutia pracovných skupín, výborov a iných spoločných 
platforiem eÚ, kde prebieha výmena informácií aj na bilaterálnej 
úrovni. predstavitelia sr majú pri takýchto príležitostiach pravidelné 
neformálne výmeny informácií a názorov najmä s predstaviteľmi 
susedných krajín.

Dobré susedské vzťahy a spolupráca sa uvádzajú ako priority 
zamerania zahraničnej politiky sr. okrem toho je medzi odporúča-
niami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sr a 
európskej únie1 aj podpora spolupráce s tretími krajinami, predo-
všetkým s kandidátskymi štátmi eÚ, najmä zo západobalkánskeho 
regiónu ako je srbsko a čierna hora. 

so susediacou ukrajinou, ktorá nie je členskou krajinou eÚ, 

1  Lisabonská zmluva čl. 165 bod 3
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plánuje sr spoluprácu v oblasti športu zintenzívniť. pomerne dlhé 
obdobie sa pripravovalo Memorandum o spolupráci medzi Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu sr a Ministerstvom 
školstva, vedy, mládeže a športu ukrajiny, ktoré sa v súčasnosti 
nachádza vo finálnej fáze. 

aktuálne sme v oblasti športu podpísali dohodu o spolupráci 
s Bulharskom počas návštevy prezidenta Bulharskej republiky na 
slovensku. 

v rámci mnohostrannej spolupráce v oblasti športu na 
vládnej úrovni boli ratifikované viaceré významné dokumenty. 
v rámci rady európy patria medzi najvýznamnejšie: európ-
ska charta o športe, Dohovor proti dopingu, Dohovor o násilí 
a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na 
futbalových zápasoch. Ďalším významným medzinárodným do-
kumentom v oblasti športu je unesco Medzinárodný dohovor 
proti dopingu v športe, ktorý slovenská republika ratifikovala 
začiatkom roka 2007. 

na úrovni európskej únie je multilaterálna spolupráca v oblasti 
športu zakotvená v širšom zmluvnom dokumente, v konsolidova-
nom znení lisabonskej zmluvy, ktorá  nadobudla platnosť 1. de-
cembra 2009. po tom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty eÚ, sa 
po prvýkrát do takejto zmluvy dostávajú ustanovenia o športe, čím 
vzniká právny podklad, na základe ktorého orgány eÚ implementujú 
oblasť športu do svojich rozhodovacích kompetencií a tvorby politík 
v rámci eÚ.

v európskom kontexte je dôraz medzinárodnej spolupráce 
v športe sr kladený najmä na rozvoj regionálnej spolupráce ako 
sú napr. stredoeurópska iniciatíva a v4. vyzdvihnúť treba spoločný 
projekt v oblasti športu krajín v4 – súťaže olympijských nádejí, kto-
rý sa realizuje už dvadsiatu sezónu. ide o podporu talentovaných 
športovcov juniorskej kategórie, prostredníctvom organizovaní sú-
ťaží v konkrétnych športoch v rámci krajín v4. 

na úrovni rady európy bola do roku 2007 multilaterálna spolu-
práca v oblasti športu koordinovaná riadiacim výborom pre rozvoj 
športu. v máji 2007 re schválila rezolúciu o založení epas, tzv. 
rozšírená čiastková dohoda o športe re, ktorý ako nový orgán re 
nahradil dovtedajší riadiaci výbor pre rozvoj športu. zámerom zalo-
ženia epas bolo dať nový podnet paneurópskej spolupráci v športe 
a čeliť súčasným výzvam v oblasti športu v európe. epas poskytuje 
platformu pre medzivládnu spoluprácu v oblasti športu členských 
štátov re. povzbudzuje dialóg vládneho/verejného sektora so špor-
tovými federáciami a mimovládnymi organizáciami, čo prispieva 
k lepšiemu riadeniu športu. cieľom epas je rozvíjať zdravší a féro-

vejší šport v súlade s etickými štandardmi, zameraný na pozitívne 
hodnoty. 

sr doteraz nepristúpila k rozšírenej čiastkovej dohode o športe 
re, avšak naši zástupcovia sa zúčastňujú pravidelných rokovaní 
ministrov zodpovedných za oblasť športu a naša spolupráca v 
rámci re prebieha najčastejšie ako výmena poznatkov, informácií 
a dobrej praxe na základe spoločných potrieb a v rámci spoločných 
konkrétnych projektov. 

Jednou z hlavných aktivít v rámci predsedníctva slovenska 
vo výbore ministrov rady európy bola aj európska konferencia 
s názvom „výchova prostredníctvom športu“, ktorá sa konala 
v roku 2008 v Bratislave za účasti významných medzinárodných 
odborníkov.

pred schválením lisabonskej zmluvy agenda športu v rámci eÚ 
existovala na tzv. neformálnej úrovni. členské štáty rokovali o prob-
lematike športu na spoločných fórach eÚ, ale výstupy z rokovaní 
neprechádzali formálnym schvaľovacím procesom orgánov eÚ, 
napr. radou eÚ alebo európskym parlamentom.

na úrovni eÚ sa pracovalo s agendou športu na viacerých nefor-
málnych fórach, ako boli napríklad neformálne stretnutia ministrov 
a riaditeľov zodpovedných za oblasť športu členských štátov eÚ 
a neformálne pracovné skupiny, ktoré sa zaoberali šiestimi ob-
lasťami športu: boj proti dopingu; vzdelávanie a odborná príprava 
v športe; šport a zdravie; šport a ekonómia; neziskové športové 
organizácie; sociálna inklúzia a rovnosť príležitostí v športe. 

podkladom pre prácu predstaviteľov členských štátov eÚ na 
neformálnych fórach eÚ v oblasti športu bola Biela kniha o špor-
te s dodatkom akčného plánu pierra de coubertin. Biela kniha 
o športe, schválená v roku 2007 je strategickým dokumentom eÚ 
v oblasti športu, ktorej hlavným cieľom je poskytnúť strategické 
usmernenia o úlohe športu a jeho rozvoji v rámci eÚ, predovšet-
kým v kontexte spoločenského a ekonomického rozmeru športu, 
ako aj jeho organizácie. 

prijatím lisabonskej zmluvy došlo k zmenám v súvislosti s roz-
šírením právomocí eÚ o novú kompetenciu, týkajúcu sa oblasti 
športu. Šport sa tak stal formálnou agendou eÚ s iniciatívnou a im-
plementačnou funkciou európskej komisie a schvaľovacou kom-
petenciou rady eÚ v tejto oblasti. nové ustanovenia lisabonskej 
zmluvy zároveň vytvárajú aj nové možnosti strategickej, koncepč-
nej, ale aj finančnej podpory športu na úrovni eÚ.

v článku 6 sú zadefinované právomoci eÚ v oblasti športu 
v zmysle jej úloh v podpore, koordinácii a doplnení činnosti člen-
ských štátov. kompetencia eÚ v oblasti športu je teda formulovaná 
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ako doplnková a koordinačná, pričom spoločné výstupy členských 
štátov eÚ vo forme záverov, či odporúčaní podliehajú formálnemu 
schvaľovaciemu procesu orgánov eÚ „bez toho, aby sa harmoni-
zovali zákony, iné právne predpisy členských štátov“2. za riadenie, 
rozvoj a legislatívne zakotvenie sektoru športu sú plne zodpovedné  
členské štáty.

v článku 165 je zdôraznený európsky rozmer v športe, osobitná 
povaha športu a jeho najdôležitejšie funkcie: „Únia prispieva k pod-
pore európskych záležitostí týkajúcich sa športu, pričom zohľadňu-
je jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, 
ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu úlohu“.

v súvislosti s novou schvaľovacou kompetenciou rady eÚ 
v oblasti športu, v januári 2010 bola  vytvorená pracovná skupina 
pre šport rady eÚ na úrovni pôsobnosti rady eÚ pre vzdelávanie, 
mládež a kultúru. následne bol v septembri 2010 doplnený názov 
rady a schválená zmena názvu na rada eÚ pre vzdelávanie, mlá-
dež, kultúru a šport. 

radu eÚ tvoria ministri členských štátov eÚ zodpovední za pred-
metné oblasti. spolu s európskym parlamentom má rada eÚ zá-
sadné rozhodovacie kompetencie, najmä v schvaľovaní spoločných 
priorít, strategických cieľov, ale aj rozpočtu na rozvoj športu v rámci 
eÚ. pracovná skupina pre šport rady eÚ sa podieľa na príprave 
zásadných dokumentov o spoločnej politike športu eÚ, o ktorých 
sa následne rokuje na zasadnutiach rady eÚ v časti programu ve-
novanej oblasti športu. 

európska komisia vypracovala v roku 2010 prvý pracovný plán 
európskej únie pre šport na roky 2011-2014, v ktorom presne 
špecifikuje činnosti a konkretizuje opatrenia a pracovné metódy na 
vykonávanie plánu, s cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými 
štátmi a komisiou. 

členské štáty eÚ by sa mali počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje 
pracovný plán prioritne zamerať na tieto oblasti: 

2  Lisabonská zmluva čl. 165 bod 1

•  čestnosť v športe, najmä boj proti dopingu a ovplyvňovanie 
výsledkov športových podujatí a podpora dobrého riadenia, 

•  spoločenské hodnoty športu, predovšetkým pokiaľ ide o zdra-
vie, sociálne začlenenie, vzdelávanie a dobrovoľnícku činnosť,

•  hospodárske aspekty športu, najmä udržateľné financovanie 
športu pre všetkých a tvorba politík na základe overených po-
znatkov.

po schválení uznesenia rady eÚ a zástupcov vlád členských 
štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí rady eÚ o pracovnom pláne eu-
rópskej únie pre šport v máji 2011 boli medzi  pracovné metódy na 
vykonávanie plánu zaradené expertné skupiny eÚ, ktoré spolu s ne-
formálnymi stretnutiami riaditeľov a ministrov športu eÚ, konfe-
renciami a štúdiami predstavujú platformu spolupráce odborníkov 
v oblasti športu členských štátov eÚ v rámci rozvíjania európskeho 
rozmeru v športe. 

 vychádzajúc z obsahového zamerania činnosti predchádzajú-
cich neformálnych pracovných skupín v športe, na základe schvá-
leného pracovného plánu vznikli nové expertné skupiny eÚ pre na-
sledujúce oblasti: dobré riadenie v športe, vzdelávanie a odborná 
príprava v športe, šport, zdravie a účasť, antidoping, športové šta-
tistiky, udržateľné financovanie športu. hlavným cieľom ich činnosti 
v rozmedzí troch rokov bolo vypracovať expertízy v jednotlivých 
prioritných oblastiach sektoru športu, ktoré poslúžia ako podklady 
pre tvorbu politík a rozhodnutí pre schvaľovacie orgány eÚ, ako aj 
členských štátov.

Medzinárodná spolupráca v športe či už na vládnej alebo mimo-
vládnej úrovni je významným článkom v rozvíjaní a podpore zahra-
ničnej politiky každej krajiny. Šport slúži často ako prostriedok na 
podporu hospodárskej spolupráce a porozumenia medzi národmi 
a kultúrami. v tomto duchu tvoria aktivity Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu sr v oblasti posilňovania medzinárodnej 
spolupráce v športe neoddeliteľnú súčasť všestrannej medzinárod-
nej spolupráce a medzinárodných zmlúv sr.
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Medzinárodný olympijský výbor – štruktúra a možnos-
ti pôsobenia športovcov a športových funkcionárov 
v rámci tejto organizácie.
Mgr. Danka Barteková, komisia športovcov Mov

M
edzinárodný olympijský výbor vznikol 23.júna 1894 
v paríži na návrh baróna pierra de coubertin a jeho 
hlavným poslaním malo byť obnovenie tradície starove-
kých olympijských hier, ktoré sa konali od roku 776 p. n. 

l., spolu  neuveriteľných 1169 rokov. pre zaujímavosť, Mov je jedna 
z dvoch najstarších pôvodných medzinárodných organizácií, ktoré 
prežili obe svetové vojny. tá druhá je Medzinárodný červený kríž. 

Mov je mimovládna nezisková organizácia s neobmedzeným trva-
ním, vystupuje ako právnická osoba a sídli v švajčiarskom lausanne.

Mov je prostredníctvom veľkého množstva programov a pro-
jektov takpovediac katalyzátor vzťahov medzi jednotlivými časťami 
olympijskej rodiny – teda národnými olympijskými výbormi, medzi-
národnými športovými federáciami, športovcami, organizačnými 
výbormi olympijských hier, top-partnermi, televíznymi partnermi, 
agentúrami osn. partnermi Mov sú takisto svetová antidopingová 
agentúra (WaDa), Športový arbitrážny dvor (cas), Medzinárodný 

paralympijský výbor (ipc), Medzinárodná olympijská akadémia 
(Moa), svetová asociácia olympionikov (Woa), Medzinárodný vý-
bor fair play unesco a ďalšie uznané organizácie. 

Jeho hlavná úloha je zabezpečovať organizáciu olympijských hier, 
podporovať jednotlivé členské organizácie v rámci olympijského hnu-
tia, propagovať olympijské hodnoty (dokonalosť, priateľstvo, rešpekt) 
a predovšetkým rozvíjať olympizmus, ktorý je definovaný ako životná 
filozofia spájajúca telesnú krásu človeka s jeho duchovným rozvojom. 

základný dokument Mov je olympijská charta, ktorá vymedzuje 
Medzinárodnému olympijskému výboru  nasledovné ciele:  

-  posilňovať a podporovať propagáciu etiky v športe a fair play,
-  posilňovať a podporovať organizáciu, rozvoj a koordináciu 

športu a športových súťaží,
-  zabezpečiť pravidelné konanie olympijských hier, 
-  spolupracovať s verejnými aj súkromnými organizáciami a au-

toritami v snahe zabezpečiť, aby šport slúžil rozvoju ľudskosti 
a teda aj podpore mieru, 

-  posilňovať jednotu a chrániť nezávislosť olympijského hnutia,
-  zasiahnuť proti akejkoľvek forme diskriminácie, ktorá môže 

ovplyvniť olympijské hnutie,
-  posilňovať a podporovať ženy v športe na všetkých úrovniach 

a vo všetkých štruktúrach na základe princípu rovnosti pohlaví,
-  viesť boj proti dopingu v športe, 
-  bojovať proti akémukoľvek politickému alebo reklamnému zne-

užitiu športovcov, 
-  podporovať snahy športových organizácií a verejných autorít 

poskytovať sociálne a profesionálne zabezpečenie športovcov,
-  posilňovať a podporovať rozvoj športu pre všetkých,
-  posilňovať a podporovať zodpovedný záujem o environmentál-

ne otázky, propagovať udržateľný rozvoj v športe a vyžadovať 
náležité praktiky pri organizovaní olympijských hier,

-  podporovať pozitívne dedičstvo olympijských hier pre usporia-
dateľské mestá a krajiny, 

-  posilňovať a podporovať iniciatívy spájajúce šport so vzdela-
ním a kultúrou, 
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-  posilňovať a podporovať aktivity Medzinárodnej olympijskej 
akadémie a iných inštitúcií, ktoré sa venujú olympijskému 
vzdelávaniu.    

Medzinárodný olympijský výbor je kolektívny samovýberový or-
gán, ktorý môže mať najviac 115 členov, výlučne individuálnych. 
riadne členstvo v Medzinárodnom olympijskom výbore upravuje 
olympijská charta nasledovne: 

-  najviac 70 individuálnych členov, ktorí sú volení na základe prí-
nosu pre olympijské hnutie, sú to osobnosti športového života, 
ktoré boli prijaté do Mov na základe odporúčania nominačnej 
komisie.

-  15 aktívnych športovcov, volených olympionikmi počas let-
ných a zimných olympijských hier, resp. nominovaných pre-
zidentom Mov.

-  15 popredných zástupcov medzinárodných športových fede-
rácií. 

-  15 zástupcov národných olympijských výborov. 
členovia sú prijímaní zasadnutím na odporúčanie nominačnej 

komisie Mov. v súčasnosti má Mov : 
-  110 riadnych členov pričom v tomto roku (2013) bolo prijatých 

13 individuálnych členov
-  32 čestných členov (honorary Members)
-  1 čestného prezidenta (Jacques rogge) (honorary president)
-  1 ctihodného člena (henry kissinger) (honour Member)
na mimoriadnom zasadnutí v lausanne 3. júla boli prijatí 4 noví 

členovia patriaci do komisie športovcov.  na riadnom 125. zasad-
nutí v Buenos aires 7. - 10. septembra 2013 bolo následne prija-
tých 9 nových individuálnych členov.  

členstvo je časovo neobmedzené len pre členov, ktorí boli zvo-
lení do roku 1966. pre tých, ktorí boli do Mov ako osobnosti (teda 
v rámci súčasnej 70-člennej kvóty) zvolení v rokoch 1967 - 1999,  
je vekový limit 80 rokov a pre členov zvolených neskôr je to len 70 
rokov. 

najstarší člen Mov je v súčasnosti doyen Mov (teda služobne 
najstarší člen) vitalij smirnov (nar. 14. 2. 1935), zvolený v roku 
1971. Je to bývalý výkonný prezident organizačného výboru olym-
pijských hier v roku 1980 v Moskve a bývalý prezident nov ruska.  
najmladšia členka Mov som ja.  

protokolárne poradie členov – najmä pri zasadacom poriadku 
na zasadnutí a iných udalostiach – sa určuje podľa dĺžky členstva 
v Mov, to znamená od služobne najstaršieho člena po služobne 
najmladších.      

orgány Mov podľa olympijskej charty sú: 

1. zasadnutie 
zasadnutie Mov je to najvyšší orgán Mov tvorený všetkými 

členmi Mov, vrátane čestných členov, čestných prezidentov a cti-
hodného člena (tí však nemajú hlasovacie právo). v jeho právomoci 
je napríklad meniť olympijskú chartu, voliť členov Mov, prezidenta, 
viceprezidentov a členov výkonného výboru, voliť mesto, ktoré do-
stane právo usporiadať olympijské hry (zimné, letné aj obe verzie 
oh mládeže), schvaľovať výročné správy, prijímať a vylúčiť nov 
z členstva v olympijskej rodine, a ďalšie právomoci. zasadnutiu 
predsedá prezident Mov a v prípade, že nie je možné, aby mu pred-
sedal, vedie ho služobne najstarší viceprezident Mov.   

2. výkonný výbor 
výkonný výbor je výkonný orgán Mov a jeho členovia sú volení 

zasadnutím. pozostáva z prezidenta, 4 viceprezidentov a 10 ďalších 
členov. Funkčné obdobie členov je 4 roky, s možnosťou znovuzvole-
nia do funkcie raz. výkonný výbor je zodpovedný za administratívu 
a manažment všetkých záležitostí Mov. 

3. prezident 
prezident reprezentuje Mov navonok a predsedá všetkým 

stretnutiam v rámci Mov. Je volený z členov Mov na obdobie 8 
rokov, s možnosťou znovuzvolenia na obdobie ďalších 4 rokov.  

prezident Mov je v súčasnosti thomas Bach, nemecký vynikajú-
ci športovec, olympijský víťaz v šerme (tímová súťaž, fleuret) z roku 
1976. thomas Bach bol v roku 1981 prizvaný na Xi. olympijský 
kongres v Baden-Badene ako zástupca športovcov. následne sa 
stal členom vôbec prvej komisie športovcov Mov, ktorú menoval 
vtedajší prezident Mov Juan antonio samaranch. v roku 1991 bol 
prijatý za riadneho člena Mov a o päť rokov neskôr za člena exe-
kutívy (výkonného výboru) Mov. v nemecku sa stal zakladajúcim 
členom DosB. Do funkcie prezidenta Mov bol zvolený v septembri 
2012 na zasadnutí Mov v Buenos aires. 

poradné orgány - komisie Mov:
komisie sú poradné orgány zasadnutia, výkonného výboru a pre-

zidenta, pričom komisie zriaďuje a ich členov aj predsedov menuje 
prezident Mov. sú permanentné, dočasné, alebo vo forme ad-hoc 
pracovných skupín. v súčasnosti má Mov nasledovné komisie: 

-  komisia športovcov (claudia Bokelová)
-  audítorský výbor (ser Miang ng)  
-  koordinačné komisie (zoh 2014 v soči – Jean-claude killy, 

oh 2016 v riu de Janeiro – nawal el Moutawakelová, zoh 
2018 v pjongčangu – Gunilla lindbergová, oh 2020 v tokiu 
– John coates, takéto komisie sú ustanovené aj pre oh a zoh 
mládeže)
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-  kultúrna a vzdelávacia komisia (lambis nikolaou) 
-  entourage commission (sergej Bubka)
-  etická komisia (youssoupha ndiaye)
-  hodnotiace komisie  (najbližšie bude menovaná pre kandidát-

sky proces na zoh 2022)
-  finančná komisia (momentálne bez predsedu)
-  komisia pre medzinárodné vzťahy (Mario pescante)
-  právnická komisia (momentálne bez predsedu)
-  marketingová komisia (Gerhard heiberg) 
-  lekárska komisia (arne ljunqvist)
-  nominačná komisia (Francisco elizalde)
-  komisia olympijskej filatelie, numizmatiky a memorabílií 
-  programová komisia (Franco carraro)
-  komisia pre olympijskú solidaritu (šejk ahmad al-Fahad  

al-sabah)
komisia športovcov vznikla v roku 1981 na návrh olympijského 

kongresu v Baden Badene. práve na tento kongres bolo prizvaných 
prvýkrát v histórii 38 aktívnych športovcov, medailistov z olympij-
ských hier, ktorí mali šancu vyjadriť sa pred delegátmi z olympij-
ského hnutia o svojich predstavách a požiadavkách. na zozname 
pozvaných športovcov figurovali mená ako: nadia comaneciová 
(gymnastika, rumunsko), teófilo stevenson (box, kuba), peter 
tallberg (jachting, Fínsko), vladislav treťjak (hokej, rusko), sebas-
tian coe (atletika, veľká Británia), thomas Bach (šerm, nemecko).

prezident Mov Juan antonio samaranch požiadal fínskeho jach-
tára petra tallberga, aby predsedal skupine pozvaných športovcov 
a viedol ich počas stretnutí popri kongrese. organizačný výbor kon-
gresu ubytoval športovcov v samostatnom hoteli, aby mali možnosť 
rokovať bez vonkajších vplyvov. napriek tomu, že v období studenej 
vojny bola politická situácia napätá, športovci úspešne prelomili 
ľady aj na základe pomoci nemeckého veslára Jürgena schrödera, 
ktorý aj napriek nedostatku alokovaných financií pre rokovanie ko-
misie zabezpečil nákladné auto plné šumivého vína. 

pred kongresom vystúpil sebastian coe (neskorší predseda or-
ganizačného výboru oh v londýne) s prejavom, na ktorého obsahu 
sa členovia skupiny športovcov zhodli jednohlasne. prezentovali 
požiadavky a vlastné predstavy o politike Mov týkajúcej sa dopin-
gu, amaterizmu, vzťahu politiky a športu, platov športovcov, repre-
zentácie žien vo svetovom športe. 

na základe prejavu sebastiana coea nastala v sále búrlivá disku-
sia a športovci dostali od účastníkov kongresu množstvo doplňu-
júcich otázok. peter tallberg neskôr prezradil, že vždy, keď niektorý 
zo športovcov odpovedal alebo doplnil odpovede svojich kolegov, 

poznačil si ho na papieri a tých, ktorí boli najaktívnejší, neskôr po-
žiadal, aby predniesli záverečnú reč. za lídrov športovcov označil 
tieto osobnosti:  sebastian coe (neskôr predseda locoG, predseda 
Boa, športová osobnosť roka 2012 podľa BBc), vladislav treťjak 
(neskôr prezident ruskej hokejovej federácie), thomas Bach (ne-
skôr prezident DsoB a od septembra 2013 prezident Mov), svetla 
ocetovová (veslovanie, Bulharsko, tretia žena v histórii, ktorá bola 
členkou Mov), kipčoge keino (atletika, keňa, neskôr predseda nov 
kene), ivar Formo (bežecké lyžovanie, nórsko, neskôr predseda ko-
misie bežeckého lyžovania isF).

pri zostavovaní  zoznamu peter tallberg priznal, že pociťoval po-
litické tlaky. napríklad člen Mov zo sovietskeho zväzu konstantin 
andrianov požiadal prezidenta J. a. samarancha, aby jedným z ho-
vorcov bol aj sovietsky reprezentant. stal sa ním vladislav treťjak. 
tallberg mal poznačené dve mená z nemecka - okrem thomasa 
Bacha aj alpskú lyžiarku irene eppleovú, ale uprednostnil práve Ba-
cha. ukázalo sa časom, že to bola veľmi dobrá voľba. 

na základe odporúčaní športovcov sa udiali v Mov viaceré zme-
ny – medzi členov boli prijaté prvé dve ženy (Flor isava Fonsecová 
z venezuely a Fínka pirjö häggmanová) a Mov pripustil, že bude 
prehodnocovať definíciu amaterizmu v športe podľa toho, ako ju 
navrhovali na kongrese sebastian coe a thomas Bach. 

Dňa 27. októbra 1981 vydal Mov tlačovú správu, že bude zosta-
vená komisia športovcov Mov pod vedením petra tallberga. člen-
mi sa stali šiesti športovci, ktorí viedli záverečnú reč pred členmi 
kongresu. neskôr, v roku 1984 boli do komisie menovaní edwin 
Moses (atletika, usa) a Bojan križaj (lyžovanie, Juhoslávia) ako 
pridelení sprostredkovatelia pre olympijské mestá 1984 los ange-
les a sarajevo. hoci trvalo dlhšie, kým si športovci vydobyli rešpekt 
v rámci olympijského hnutia, jedno je isté. podľa petra tallberga, 
ktorý je dodnes čestný predseda komisie (predsedal jej dlhých 21 
rokov), „Športovci zmenili olympijské hnutie. Boli mladí, hovorili 
jedným hlasom. zaujímali sa. z týchto ľudí sa stali lídri.“ 

cieľ komisie je zaistiť, aby boli chránené záujmy športovcov. 
komisiu menoval prezident Mov Juan antonio samaranch v roku 
1981 a formálne bola potvrdená pravidlom 21 olympijskej charty. 

komisia sa stretáva jeden alebo dvakrát za rok a slúži ako po-
radný orgán Mov. zabezpečuje spojenie medzi aktívnymi špor-
tovcami a Mov, reprezentuje ich v hnutí a takisto kontroluje práva 
a povinnosti športovcov. komisia športovcov úzko spolupracuje 
s kontinentálnymi asociáciami, národnými olympijskými výbormi 
a s medzinárodnými športovými federáciami. každé dva roky orga-
nizuje „athletes´ Forum“, na ktorom sa stretávajú športovci a ich 
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zástupcovia – členovia komisií športovcov všetkých menovaných 
organizácií. 

svetové Fórum športovcov sa konalo tento rok v singapure za 
účasti zástupcov komisií športovcov medzinárodných športových 
federácií, komisie športovcov WaDa, ipc a významných špor-
tových osobností. cieľom Fóra športovcov bolo predovšetkým 
vyjadriť postoj k politike Mov v určených oblastiach a navrhnúť 
odporúčania, ktoré by Mov mal zvážiť a implementovať do svojej 
politiky. témy, ktorými sa zaoberali športovci v tomto roku, sa týkali 
predovšetkým: 

-  komunikácie so športovcami počas olympijských hier, 
-  komunikácie medzi jednotlivými komisiami športovcov – nie-

len Mov, ale aj nov a medzinárodných športových federácií,
-  možností, ako zlepšiť pohodlie športovcov počas oh, najmä 

počas otváracieho a záverečného ceremoniálu.  
členovia komisie športovcov sa podieľajú na činnosti iných 

hlavných komisií a pracovných skupín: 
-  predseda kŠ je takisto člen výkonného výboru Mov (claudia 

Bokelová),
-  1 člen je nominovaný do hodnotiacej komisie a takisto aj do 

koordinačných komisií pre nadchádzajúce olympijské hry, do 
komisie športovcov WaDa, etickej komisie, entourage com-
mission a ďalších... Športovcov do funkcií v komisiách nomi-
nuje prezident Mov na základe svojho uváženia.

komisia dáva odporúčania orgánom Mov. 
komisia sa skladá z 12 športovcov zvolených na olympijských 

hrách (8 športovcov z letných oh, 4 zo zimných oh) a až 7 špor-
tovcov menovaných prezidentom Mov, aby bola zabezpečená 
rovnosť regiónov, pohlaví a športov. ex officio členmi komisie sú 
takisto jeden člen zo svetovej asociácie olympionikov (amadou 
Dia Ba) a Medzinárodného paralympijského výboru (todd nichol-
son). 

súčasná predsedníčka komisie športovcov je šermiarka claudia 
Bokelová, podpredseda je skeletonista adam pengilly. čestní členo-
via komisie sú sergej Bubka, peter tallberg a monacký princ albert 
ii. výkonný riaditeľ komisie je športový riaditeľ Mov. voľby predsedu 
a podpredsedu komisie športovcov prebehnú na budúci rok v soči 
3. februára počas stretnutia komisie športovcov. členovia komisie 
si volia predsedu aj podpredsedu spomedzi seba a kandidáti, ktorí 
majú záujem o tieto posty, sa navrhujú sami podaním prihlášky do 
27. januára, 17.00 hodiny. 

členovia komisie športovcov Mov sú: 
Danka Barteková, kirsty coventryová, amadou Dia Bia (aMo/

Woa), tony estanguet, Barbara kendallová, saku koivu, Dae sung 
Moon, todd nicholson (ipc), alexander popov, angela ruggierová, 
yumilka ruizová luacesová, rebecca scottová, James tomkins, 
pedro yang a Jang Jang.

členovia komisie športovcov sa angažujú v rôznych činnostiach: 
1. olympijské hry
a.  hodnotenie kandidátskych miest (prostredníctvom hodnotia-

cej komisie),
b.  monitorovanie príprava a organizácie oh  (koordinačná komi-

sia),
c. práca na tvorbe programe oh.
2. Boj proti dopingu 
a.  osveta v oblasti dopingu medzi športovcami všetkých veko-

vých kategórií,
b.  podpora a zapájanie sa do aktivít WaDa, najmä podpora myš-

lienky biologických pasov a harmonizácie pravidiel a sankcií,
c. zvyšovanie povedomia o škodlivých následkoch dopingu.
3. ženy v športe
a. podpora účasti žien na oh a nabádanie žien k športovaniu,
b. podpora líderstva medzi ženami, 
c. rozvoj tréningových a vzdelávacích projektov pre ženy, 
d.  zvyšovanie povedomia a informovanie prostredníctvom semi-

nárov a konferencií. 
4.  kariérny program pre športovcov Mov – spustený vo februári 

2005, zaoberá sa 3 hlavnými témami: vzdelaním, rozvojom 
schopností a zamestnanosťou 

5. životné prostredie 
kariérny program pre športovcov je jedna z najdôležitejších čin-

ností členov komisie športovcov. Jeho cieľ je pripraviť športovcov 
na prechod do normálneho života po skončení aktívnej kariéry. ak-
tivity acp sa rozdeľujú na 3 hlavné osi: 

1. education - vzdelávanie – podpora projektov na vzdelávanie 
športovcov, poskytovanie informácií o možnosti „duálnej kariéry“ – 
teda športu a vzdelávania zároveň.

2. life skills – zručnosti – poskytovanie praktických informácií, 
rád a zoznamov, ktoré môžu športovcom uľahčiť každodenný život 
(napr. zdravé stravovanie, boj proti dopingu, finančné plánovanie, 
časový manažment,..).

3. employment – zamestnanie – služby spojené s prípravou na 
zamestnanie a manažment života po skončení kariéry (písanie ži-
votopisov, prípravy na interview,..), spájanie zamestnávateľov, ktorí 
majú záujem o športovcov vo svojich tímoch, a záujemcov o prácu 
(spolupráca s adeccom a partnermi Mov).  
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 voľby do komisie športovcov, ktoré prebiehali počas trvania 
olympijských hier v londýne, poznačila diskvalifikácia dvoch kan-
didátov a následne nemožnosť vyhlásiť finálne výsledky priamo na 
mieste. Do komisie športovcov kandidovalo 21 športovcov a voľ-
by prebiehali počas trvania hier od 16.  júla do 8. augusta. voličmi 
boli športovci – olympionici, ktorí si prostredníctvom hlasovania 
volili 4 zástupcov do komisie. noví štyria zástupcovia, volení na 8 
rokov, mali nahradiť odchádzajúcich atléta Frankieho Fredericksa 
(bývalý predseda), plavkyňu raniu elwaniovú, atléta Jana železné-
ho a atléta hichama el Gerrouja. 

výsledky mali byť vyhlásené 9. 8. 2012 v priestoroch medi-
álneho centra v olympijskej dedine, avšak tlačová konferencia 
trvala menej ako 5 minút. predsedníčka volebnej komisie ani-
ta DeFrantzová oznámila účastníkom, že Mov nemôže vyhlásiť 
výsledky volieb kvôli „procedurálnym otázkam“. výsledky boli 
vyhlásené 11. augusta, keď Frank Fredericks na tlačovej besede 
oznámil, že dvaja kandidáti boli diskvalifikovaní. Japonec kodži 
Murofuši a tchajwančan Mu-Jen ču síce získali dostatočný počet 
hlasov, aby boli úspešní, no Mov ich diskvalifikoval na zákla-
de upozornení, že kandidáti vykonávali volebnú kampaň nedo-
voleným spôsobom. obaja sa previnili proti pravidlám volebnej 
kampane, s ktorými pred oh súhlasili a vyhlásili, že ich budú 
rešpektovať. ču používal na svoju prezentáciu ipad a Murofuši bol 
obvinený z distribúcie volebných plagátov a lízaniek. obaja svoju 
kampaň viedli aj v jedálni, čo bola zóna, v ktorej bola kampaň 
úplne zakázaná.  

spomedzi 10852 športovcov volilo až 6924a 4 zvolenými špor-
tovcami sa stali:  Danka Barteková, James tomkins, kirsty coven-
tryová a tony estanguet.  

Štyria kandidáti sa na druhý deň stretli s prezidentom roggem 
a následne mali byť formálne prijatí za členov Mov na jeho zasad-
nutí. avšak v dôsledku 21-dňovej lehoty na odvolanie, na ktorú mali 
diskvalifikovaní kandidáti právo, športovci nemohli byť za členov 
Mov prijatí. nemohli teda vystúpiť ani na záverečnom ceremoniáli, 
kde mali byť predstavení celosvetovej verejnosti. 

obaja diskvalifikovaní kandidáti sa proti rozhodnutiu Mov od-
volali, avšak cas na základe niekoľkých výpovedí svedkov (medzi 
nimi aj kirsty coventryovej) rozhodol, že odvolania oboch previnil-
cov zamietol. 

keďže v rámci Mov a jeho komisie športovcov už máme zástup-
kyňu, je možné, aby aktívni slovenskí športovci, ktorí majú záujem 

presadiť sa v športovej diplomacii, upriamili pozornosť na ďalšie 
inštitúcie: 

-  európske olympijské výbory (asociácia nov v európe) - 
voľby do komisie športovcov eov prebehli 5. októbra 2013 
v chorvátskom poreči, pričom novozvolení členovia budú vo 
funkcii 4 roky. komisia sa skladá z 8 členov volených zhro-
maždením športovcov a 2 členmi menovanými výkonným 
výborom z predchádzajúcej  komisie. predsedom komisie 
športovcom eov sa stal belgický stolný tenista Jean Michel 
saive, podpredsedníčkou ukrajinská atlétka natalia Dobryn-
ská. tajomníčka je pozemná hokejistka z veľkej Británie kate 
Walsh.  Ďašími členmi sú Daniel Gyurta (plávanie, Maďarsko), 
alessandra sensiniová, talianská jachtárka, tatiana lebedevo-
vá, ruská skokanka do diaľky, Mikko ronkainen, fínsky lyžiar a 
luiza zlotowská, rýchlokorčuliarka z poľska. 

-  Medzinárodné športové federácie – komisie športovcov exis-
tujú v rámci medzinárodných federácií a majú vlastný systém 
voľby nových členov. väčšina športových federácií má zriade-
né komisie športovcov, pričom predseda komisie je ex officio 
členom výkonného výboru danej federácie. voľby do komisie 
športovcov prebiehajú zvyčajne počas majstrovstiev sveta, pri-
čom kandidátov zvyčajne navrhuje národný športový zväz a vo-
liči sú športovci, ktorí sa na majstrovstvách sveta zúčastnia. 
napríklad v športovej streľbe budú voľby do komisie športov-
cov počas majstrovstiev sveta v Granade na budúci rok – 2014. 

-  národné olympijské výbory – sov: voľby do komisie špor-
tovcov sov prebiehajú počas olympijských hier, zimných aj 
letných, pričom voliči sú slovenskí športovci, ktorí štartujú na 
oh/zoh. oprávnení kandidáti sú športovci, ktorí súťažia na 
daných oh/zoh, alebo súťažili na predchádzajúcich. komisia 
športovcov sov má v súčasnosti 9 členov. predseda je strelec 
Jozef Gönci, podpredseda bobista Milan Jagnešák. 

členovia komisie športovcov sov sú:  Jozef Gönci (športová 
streľba) – predseda, Milan Jagnešák (boby) – podpredseda,  Danka 
Barteková (streľba - členka komisie športovcov Mov), Jana Gereková 
(biatlon), Mária homolová (športová gymnastika), Martina Moravco-
vá (plávanie), alena procházková (beh na lyžiach), ivana reitmayero-
vá (krasokorčuľovanie), Matej tóth (atletika).

Dôvod, prečo komisia nie je efektívna a nevystupuje veľmi aktív-
ne,  je slabý záujem športovcov aj športových zväzov o reprezentá-
ciu záujmov aktívnych športovcov v rámci sov. 
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Súčasný stav a zámery Slovenského olympijského  
výboru v oblasti športovej diplomacie.
paedDr. Jozef liba, generálny sekretár sov

S
lovenský olympijský výbor je občianske združenie, ktoré 
riadi olympijské hnutie na slovensku, šíri a popularizuje 
princípy olympizmu, zabezpečuje dodržiavanie olym-
pijskej charty, má výlučnú právomoc zastupovať sr na 

podujatiach olympijského charakteru. kompetencie národného 
olympijského výboru (nov) v rámci športovej diplomacie definuje 
olympijská charta v sekcii 4 (27/2/2.4): pomáhať pri príprave špor-
tových funkcionárov, zastupovať krajinu na olympijských hrách, re-
gionálnych, kontinentálnych a svetových športových súťažiach pat-
ronovaných Mov, právomoc vybrať a navrhnúť mesto, ktoré môže 
predložiť, kandidatúru na usporiadanie oh definujú stanovy sov 
(2.2e): podporovať výchovu a vzdelávanie, a i.

slovenský olympijský výbor funguje v rámci tzv. “olympijskej 
galaxie” – organizácii pohybujúcich sa v spektre olympijského 
hnutia. Medzi najdôležitejšie organizácie zaraďujeme Medzi-
národný olympijský výbor, ostatné národné olympijské výbory 
(spolu 202), kontinentálne asociácie (eoc, paso, oca, onoc, 
acnoa), združené v rámci asociácie národných olympijských 
výborov. Medzi členov olympijskej galaxie zaraďujeme i športové 
federácie, média, vládne a mimovládne organizácie, sponzorov, 
parterov a športovcov. 

slovenský olympijský výbor nie je na slovensku koordinač-
ným orgánom v oblasti športovej diplomacie, avšak vyvíja nema-
lé aktivity pri jej praktickej realizácii. Jedna z dôležitých úloh je de-
legovanie zástupcov do medzinárodných športových inštitúcií. v 
rámci Mov pôsobil v minulosti   vladimír černušák (dnes čestný 
člen) a od roku 2013 máme novú členku, Danku Bartekovú. slo-
venský olympijský výbor tiež nominuje napr. vybraných adeptov 
na pozície mladých ambasádorov krajiny, či mladých reportérov 
na oh a zoh mládeže. taktiež pravidelne vysiela na medziná-
rodné konferencie odborníkov v daných oblastiach. v štruktúrach 
európskych olympijských výborov pôsobia František chmelár 
(komisia pre eÚ), Jozef liba (komisia pre európske mládežnícke 
festivaly), igor nemeček (komisia športu pre všetkých). 

Ďalšou oblasťou, kde si sov plní svoje úlohy na poli športo-
vej diplomacie je prezentácia krajiny prostredníctvom organizácie 
podujatí olympijského charakteru. takými boli napr. európske 

olympijské mládežnícke hry v poprade/tatrách v roku 1999, resp. 
kandidatúra na usporiadanie zoh v rokoch 2002 a 2006. sov 
zorganizovalo i viacero významných medzinárodných podujatí, 
napr. zasadnutie exekutívy eov a seminár generálnych sekretá-
rov v Bratislave v roku 1998, či európsku konferenciu Fair play 
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a zasadnutie exekutívy eFpM v Bratislave v roku 2001. v súčas-
nosti je veľmi dôležitou naša spoluúčasť na kandidatúre poľského 
mesta krakow na zimné olympijské a zimné paralympijské hry v 
roku 2022. 

slovenský olympijský výbor sa taktiež v rámci svojich mož-
ností snaží poskytovať podporný servis pre členské subjekty sov 
(12 individuálnych členov, 38 olympijských športových zväzov, 
13 neolympijských športových zväzov, 11 ďalších subjektov) a 
to prostredníctvom organizovania seminárov, konferencií, finanč-
nou podporou projektov z prostriedkov olympijskej solidarity, 
spoluorganizovaním vzdelávacích kurzov v protokole, mediál-
nym tréningom pre športovcov, či kariérnym poradenstvom pre 
športovcov (v spolupráci so spoločnosťou. adecco). pre zástup-
cov akademickej obce je slovenský olympijský výbor schopný 
sprostredkovať rôzne stáže či školenia v organizáciách “olympij-
skej galaxie”. 

zámery a úlohy sov na poli športovej diplomacie do budúc-
nosti sú podieľať sa na tvorbe pozitívneho imidžu sr v zahraničí 
prostredníctvom športu a olympizmu, vyhľadávať možnosti za-
pojenia sa do medzinárodných športových projektov a projektov 

eÚ, koordinovať proces vytvorenia a realizácie systému športovej 
diplomacie v sr.

profil ideálneho kandidáta na prácu v športovej diplomacii by 
mal zahŕňať vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov, príp. 
manažmentu šport. organizácií, jazykovú vybavenosť, flexibilitu 
časovú i „priestorovú“. veľmi dôležité sú i osobné ambície se-
barealizácie v tejto oblasti, schopnosť vytvárania siete kontaktov 
(networking) a prax v rámci fungovania v domácich športových 
organizáciách.  

nasledovaniahodný príklad v oblasti úspechu na poli športovej 
diplomacie a výberu vhodnej osoby pre pôsobenie v štruktúrach 
Medzinárodného olympijského výboru predstavuje osoba Danky 
Bartekovej. Danka dokázala úspešne skĺbiť štúdium medzinárod-
ných vzťahov, kariéru vrcholovej športovkyne a angažovanosť na 
podujatiach organizovaných medzinárodným športovým hnu-
tím. i vďaka tomuto profilu bola Danka v roku 2012 nominovaná 
slovenským olympijským výborom ako kandidátka do komisie 
športovcov Mov. voľby počas londýnskych hier dokonca vyhrala 
a v roku 2013 bola oficiálne menovaná za členku Medzinárodné-
ho olympijského výboru. 
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Aktuálna pozícia Slovenska  
v medzinárodnom športovom hnutí.
Mgr. peter tarcala, predseda medzinárodnej komisie sov  
a generálny sekretár slovenského zväzu bedmintonu

SOV
vykonal v roku 2013 dotazníkovou for-
mou prieskum medzi športovými fe-
deráciami pôsobiacimi na slovensku. 
výsledky možno zhrnúť nasledovne: 

slovenská republika ma celkovo 96 pozícií v medzinárodnom špor-
tovom hnutí (pozn. redakcie zborníka: prehľad však nie je úplný, 
pretože niektoré zväzy nedodali podklady). v olympijských špor-
toch je to spolu 91 pozícií prostredníctvom 71 zástupcov. Medzi 
federácie s najpočetnejším obsadením funkcií partia slovenský fut-
balový zväz a slovenská lyžiarska asociácia. najvýznamnejšie po-
zície, ktoré zastávajú slováci vo svetových športových federáciách 
sú tieto: členovia exekutív – ivor lehoťan (biatlon - viceprezident), 
peter tarcala (bedminton), igor nemeček (ľadpvý hokej), Mária Ja-
senčáková (sánkovanie), Ján novák (športová gymnastika), zden-
ko kríž (stolný tenis). v najvyšších európskych štruktúrach pôso-
bia: Miroslav haviar (kanoistika - viceprezident), nataša hrisenková 
(basketbal), peter tarcala (bedminton), František laurinec (futbal), 
Ľudmila pástorová (pozemný hokej), Ľubor halanda (volejbal). 
v neolympijských športoch je členom predsedníctva európskej fe-
derácie orientačných športov Juraj nemec. 

čo sa týka organizácie podujatí vr-
cholného formátu na území slovenskej 
republiky, v tom značne zaostávame. 
Medzi najaktívnejšie zväzy možno 
z kvantitatívneho hľadiska počtu orga-
nizovania podujatí považovať slovenský 
zväz ľadového hokeja a slovenský zväz 
kanoistiky na divokej vode. Ďalšie dôle-
žité vrcholné podujatia na slovensku sa 
konali napr. v biatlone, krasokorčuľova-
ní, stolnom tenise, vzpieraní, zápasení, 

či pozemnom hokeji. podujatia iného charakteru boli napr. sveto-
vá zimná univerziáda a európske olympijské dni mládeže (eyoD), 
obe v roku 1999.

Medzi dôvody, prečo je potrebné zvýšiť zastúpenie slovenských 
športových funkcionárov v medzinárodných štruktúrach, zaraďujeme: 
presadenie hlasu v globálnom vývoji športu, zabezpečenie každoden-
ného kontaktu s vývojom vo svetovej športovej politike, možnosť 
aktívne ovplyvniť medzinárodné športové hnutie, vybudovať kľúčové 
partnerstvo s medzinárodnými športovými federáciami (ovplyvňo-

vať výber termínov a miest konania význam-
ných podujatí, zloženie športového programu, 
disciplín, zmeny pravidiel, predpisov, kvalifiká-
cie, rebríčkov, športového vybavenia, a iné).   

ako teda ďalej posilniť zastúpenie slovákov 
na poli športovej diplomacie? analyzovať naše 
slabé a silné stránky, pripraviť dlhodobú straté-
giu, vytypovať vhodných kandidátov, zabezpe-
čiť ich prípravu, začleniť do systému, vyčleniť 
osobitné finančné prostriedky, investovať do 
vhodných projektov (hostiť medzinárodné dele-
gácie, financovať účasť našich delegátov na za-
hraničných kongresoch, zahraničných stážach, 
organizovať významné podujatia / kongresy / 
členské konferencie...) a vzájomne spolupraco-
vať a podporovať sa. 
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