
Deklarácia práv a zodpovednosti športovcov  
(vypracovaná športovcami pre športovcov prostredníctvom celosvetového 
konzultačného procesu, odrážajúceho názory športovcov) 
 
Športovci a ich záujmy sú neoddeliteľnou súčasťou olympijského hnutia. Táto deklarácia 
načrtáva spoločný súbor aspiračných práv a povinností pre športovcov v rámci 
olympijského hnutia a v rámci jurisdikcie jeho členov. Inšpiruje sa Všeobecnou deklaráciou 
ľudských práv a ďalšími medzinárodne uznávanými normami, zásadami a zmluvami o 
ľudských právach. Jej cieľom je usmerňovať činnosť olympijského hnutia. 
Všetci členovia olympijského hnutia, najmä Medzinárodný olympijský výbor, medzinárodné 
športové federácie a národné olympijské výbory, sa budú snažiť podporovať dodržiavanie 
týchto práv a povinností. Sú povzbudzovaní k nájdeniu mechanizmov na účinné opatrenia 
súvisiace s týmito právami a povinnosťami a športovci sú vyzývaní, aby tieto mechanizmy 
využívali. 
 
 

I. Práva športovcov 
Táto deklarácia sa usiluje podporovať schopnosť a možnosť športovcov: 
 
1. Športovať a súťažiť bez toho, aby boli vystavení diskriminácii na základe rasy, farby pleti, 
náboženstva, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, jazyka, 
politického alebo iného názoru, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia 
alebo iného nezmeniteľného stavu. 
 
2. Stať sa súčasťou transparentného, spravodlivého a čistého športového prostredia, najmä 
takého, ktoré bojuje proti dopingu a manipulácii výsledkov súťaží, a zabezpečuje 
transparentné posudzovanie / rozhodovanie, výberové a kvalifikačné procesy a príslušné 
plány súťaží, vrátane harmonogramov tréningov na týchto súťažiach. 
 
3. Mať prístup k všeobecným informáciám o športových a súťažných záležitostiam včas a 
jasne. 
 
4. Mať prístup k vzdelávaniu súvisiacemu so športom, ako aj k práci alebo štúdiu počas 
aktívneho tréningu a súťaženia, ak by sa športovec rozhodol tak urobiť a ak je to možné. 
 
5. Využiť možnosti na vytváranie príjmov v súvislosti s ich športovou kariérou, menom a 
podobizňou, zároveň uznávajúc práva duševného vlastníctva alebo iné práva, predpisy pre 
podujatia a predpisy športových organizácií, ako aj Olympijskú chartu. 



 
6. Na spravodlivé a rodovo rovné zastúpenie. 
 
7. Na ochranu duševného a fyzického zdravia vrátane bezpečného prostredia pri tréningu a 
súťaži a ochrany pred zneužívaním a obťažovaním. 
 
8. Zvoliť zástupcov športovcov v športových organizáciách olympijského hnutia. 
 
9. Nahlásiť neetické správanie bez strachu z odplaty. 
 
10. Na súkromie, vrátane ochrany osobných údajov. 
 
11. Na slobodu prejavu. 
 
12. Na náležitý proces vrátane práva na spravodlivé vypočutie v primeranej lehote 
nezávislým a nestranným výborom, právo požiadať o verejné vypočutie a právo na účinný 
prostriedok nápravy. 
 
 

II. Zodpovednosť športovcov 
Táto deklarácia povzbudzuje športovcov, aby: 
 
1. Podporovali olympijské hodnoty a dodržiavali základné zásady olympizmu. 
 
2. Rešpektovali bezúhonnosť športu a súťažili ako čistí športovci, najmä tým, že nepoužívajú 
zakázané látky a nemanipulujú priebeh súťaží. 
 
3. Konali v súlade s Etickým kódexom MOV a nebáli sa oznámiť neetické správanie, vrátane 
prípadov dopingu, manipulácie priebehu súťaží, zakázanej diskriminácie, zneužívania a 
obťažovania. 
 
4. Dodržiavali platné národné právne predpisy a pravidlá kvalifikačných procesov a súťaží, 
športu a príslušnej športovej organizácie, ako aj Olympijskú chartu. 
 
5. Rešpektovali práva a blaho a nediskriminovali ostatných športovcov, ich sprievod, 
dobrovoľníkov a všetkých ostatných v rámci športového prostredia a vyhli sa politickej 
demonštrácii v súťažiach, na športoviskách a ceremoniáloch. 
 



6. Rešpektovali zásady solidarity olympijského hnutia, ktoré umožňuje poskytovanie 
pomoci a podpory medzi športovcami a členmi olympijského hnutia. 
 
7. Konali ako vzory, vrátane propagovania čistého športu. 
 
8. Boli sami informovaní a uvedomovali si svoje povinnosti. 
 
9. Sa zúčastňovali na vypočúvaniach, ak sú o to požiadaní, a aby poskytovali v takýchto 
konaniach pravdivé svedectvo. 
 
10. Sa zúčastňovali a hlasovali vo voľbách zástupcov športovcov. 
 
Táto deklarácia bola predložená a prijatá na 133. zasadnutí MOV v Buenos Aires v mene 
olympijského hnutia. 10. septembra 2018 
 
 


