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A. Úvod 

 
Prechod od direktívnej a jednotnej organizačnej štruktúry športu v rámci ČSZTV a ZVÄZARM-u bol po 
r. 1989 prirodzený, ale živelný. Vyznačoval sa snahou po dosiahnutí väčšej miery demokracie, 
plurality, autonómnosti a identity všetkých subjektov. Búrali sa staré štruktúry a vznikali nové, ako 
napr. SZTK, ZTSČ SR, ATJK, AŠPV, Orol, Sokol a pod. Tento proces sa ešte viac prehĺbil od r. 1993, po 
vzniku samostatnej SR, keď sa postupne emancipovali všetky slovenské športové zväzy a organizácie, 
napr. aj SOV, SPV, ADV SR a ďalšie. 
Transformácia starých združení pod nové logo a vznik niektorých nových štruktúr alebo subštruktúr 
nebola vždy motivovaná plnením spoločenských a ušľachtilých cieľov. Častým motívom bol záujem 
o zachovanie, prevod alebo reštitúciu značného telovýchovného a športového majetku, alebo 
o prístup k finančným zdrojom z výťažkov lotérií a zo štátneho rozpočtu. Tento stav sa veľmi nezmenil 
a spôsobuje súčasnú zložitosť, neprehľadnosť, neefektívnosť, nezrozumiteľnosť a zbytočnosť súčasnej 
štruktúry športového hnutia, ktorá nemôže zaručiť plnenie rozvojových úloh športu. Športová 
i nešportová verejnosť si je toho vedomá, ale športové štruktúry, najmä na úrovni centra, ešte 
nedospeli do takej úrovne sebareflexie, aby dobrovoľne pristúpili k vlastnej transformácii. 
Neprejavuje sa tu zatiaľ odhodlanie opustiť ťažko vybojované pozície v prospech dosiahnutia 
spoločného pokroku. 
Na druhej strane tomu veľmi nepomáha ani štát. Stále ešte hľadá svoje miesto v systéme, 
nedefinoval jasne štátnu politiku v športe a verejný záujem a nepodaril sa ani Národný program 
športu do roku 2010. Štátne orgány sa málo poučili zo skúseností z vyspelých európskych krajín 
(Nemecko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, ale aj napr. Slovinsko) a po vstupe SR do EÚ sa nedostatočne 
uplatňujú aj dokumenty EÚ, týkajúce sa športu (RE, EP, EK a pod.) v praxi. Pokiaľ ide o šport, 
samosprávy stále ešte hľadajú svoje zodpovedajúce miesto a možnosti.  
Návrh reformy športu v SR je materiálom určeným na širokú diskusiu všetkých zainteresovaných 
subjektov. Znamená to napr. že navrhované úlohy, opatrenia a pod. sú len názorom a odporúčaním 
a môžu, resp. nemusia byť príslušnými orgánmi akceptované.  Dôležité však bude, aby k reformným 
krokom pristúpili pozitívne všetky zainteresované strany a subjekty. Šport je zložitý systém a iba 
komplexný prístup všetkých a vo všetkých oblastiach môže priniesť úspech reformy. 



B. Klasifikácia súčasných problémov športu 
 

1. Legislatíva  

- 2 zákony - č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a č. 288/1997 Z.z.  o 
telesnej kultúre, ani jeden dobrý a nerešpektujú sa v praxi 

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zákon č. 300/2008 Z.z. o 
organizácii a podpore športu - II. časť – Financovanie športu a obsah každoročnej 
Výzvy MŠVVaŠ SR nezohľadňuje potreby športu 

 - Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nezohľadňuje špecifiká športu 
- Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách nezohľadňuje potreby športu 
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nezohľadňuje potreby športu 

 

2. Financie 
 - ŠR pre šport sa sústavne znižuje  
 - z rozpočtu pre šport sa dotujú činnosti, ktoré majú aj iné zdroje v ŠR (školy) 

- nízke sú možnosti financovať šport z iných mimorozpočtových zdrojov (lotérie 
a stávkové hry, hazardné hry, sponzorstvo, reklamná činnosť a pod.) 

- spoločnosti a firmy s účasťou štátu sa podieľajú na financovaní iných oblastí, ako je 
šport 

- nedoriešené sú zdroje financovania športu na miestnej a regionálnej úrovni 
- financovanie niektorých činností v športe zo ŠR je viackapitolové (SVŠ, COP, ŠG...) 
- systém poukazovania štátnych dotácií na šport je príliš byrokratický a zaťažujúci  

dobrovoľné športové hnutie 
- športové hnutie má nedostatky v ekonomickom poznaní, vedomí, vo finančnej 

disciplíne (niekedy aj objektívne) 
- menšie športové subjekty nie sú dostatočne vybavené na zložitú, zaťažujúcu finančnú 

administratívu 
- šport sa v SR chápe predovšetkým ako objekt (užívateľ) a nie ako subjekt (tvorca) 

ekonomiky, skutočnosť je pritom iná 
- šport ako ekonomická kategória štátu viac dáva, ako od štátu dostáva 
- na prospech rozvoja športu sa nedostatočne využívajú európske fondy a rozpočet EK 

 

3. Organizácia a riadenie 
- nie je definovaný verejný záujem v športe  
- nedodržiava sa v športe princíp jeho autonómnosti, subsidiarity a nerešpektuje sa 

špecifické postavenie športu, jeho originálna subjektivita a zodpovednosť 
v spoločnosti 

 - orgány štátu si osvojujú činnosti, ktoré im v športe neprináležia 
 - na druhej strane si orgány štátu neplnia funkcie, ktoré im prináležia 

- plnenie Národného programu rozvoja športu, ktorý vláda SR prijala v r. 2001, nebolo 
vyhodnotené 

 - neexistuje jednotný informačný systém v športe, informácie, argumenty, faktá zo   
športu sú často nedostatočné, neobjektívne a nehodnoverné 

- nefunguje jednotný systém členstva v dobrovoľnom športovom hnutí 
- registrácia športových subjektov na MV SR je formálna, bez ovplyvnenia základných 

dokumentov (stanov), ktoré sú často neštandardné a formálne 
- štruktúra športového hnutia je nekoordinovaná, živelná, zložitá a nejednotná 
- väčšinou (okrem niektorých zväzov) nemá štruktúra športového hnutia zastúpenie 

v regiónoch 
- pre zabezpečenie regionálnej a miestnej športovej politiky nemajú samosprávne 

orgány zodpovedného partnera zo športového hnutia 
- športové hnutie neformulovalo doteraz spoločný záujem, ciele a úlohy v rozvoji 

športu 



 

4. Kádre, vzdelávanie, výchova 
- počet ľudí, ktorí sa dobrovoľne zapájajú do činnosti športového hnutia, počet 

odborníkov pracujúcich mimo svoje zamestnanie v športe (trénerov, cvičiteľov, 
rozhodcov, organizátorov podujatí, funkcionárov a ďalších) klesá, citeľný je najmä 
pokles u trénerov mládeže 

- počet odborníkov pracujúcich v športe profesionálne (trénerov, manažérov, atď.) tiež 
klesá 

- na školách všetkých stupňov sa znižuje podiel kvalifikovaných učiteľov telesnej 
výchovy, absolventi štúdia telesnej výchovy a športu na FTVŠ UK, FŠ PU a na 
pedagogických fakultách majú malý záujem alebo aj málo príležitostí pracovať vo 
svojej profesii 

- do odbornej práce v športe sa nedostatočne zapájajú vynikajúci športovci 
- tvorba nových poznatkov o športe, výskum a rozvoj vedy o športe zaostávajú za 

vývojom vo svete, športová prax je málo inovatívna, je empirická a subjektívna 
- štúdium telesnej výchovy a športu na vysokých školách je stanoveným normatívom 

MŠVVaŠ SR znevýhodnené, oproti iným študijným odborom 
- systém vzdelávania a akreditačný proces stanovený MŠVVaŠ SR je nefunkčný, popiera 

sa originálna subjektivita a zodpovednosť športových zväzov a organizácií za rozvoj 
odvetvia, resp. okruh činnosti  

- v štruktúre vzdelávania absentuje funkcia športovej akadémie (telovýchovná škola) 
a proces aktívneho získavania ašpirantov školenia v regiónoch 

 

5. Masový šport, šport mládeže 
 - všeobecne sa nevyužívajú možnosti hodín telesnej výchovy týždenne na ZŠ 
 - cca 30% žiakova sa pravidelne ospravedlňuje z hodín TV, pretože telesná výchova nie   
                             je klasifikovaný predmet 

- znižuje sa úroveň a účinnosť hodín TV, ktoré neposkytujú pre žiakov a študentov 
dostatok podnetov k osvojeniu základných pohybových schopností a zručností 

- učebné osnovy TV na ZŠ a SŠ sú zastaralé a neúčinné 
- odborný, personálny a materiálny potenciál škôl sa nevyužíva dostatočne pre 

športovanie mládeže, učitelia TV nie sú motivovaní a stimulovaní venovať sa žiakom 
aj v mimovyučovacom čase, prístupnosť detí, mládeže a verejnosti do objektov škôl 
a ich využitie pre šport po vyučovaní nie sú dostatočné 

- technický stav športových objektov škôl a ich vybavenosť je nedostatočná 
- telesná výchova na vysokých školách je nepovinná, väčšinou sa zrušili katedry telesnej 

výchovy, pritom ŠD stredných a vysokých škôl nie sú dostatočne vybavené pre 
športovanie študentov vo voľnom čase 

- základný plavecký výcvik detí, resp. lyžiarsky výcvik žiakov sa zrušili a väčšinou sa 
nerealizujú 

-  obce sa väčšinou málo starajú alebo môžu starať o kvalitu života svojich obyvateľov 
z hľadiska vytvárania podmienok pre ich športovanie 

- športové kluby nemajú záujem, resp. podmienky organizovať masové, rekreačné 
športovanie detí a verejnosti 

- privátny sektor si zo športu vyberá len komerčne zaujímavé činnosti, kvalita 
výchovného procesu je tu často nízka, resp. až škodlivá (nekontrolovaná) a absentuje 
tu významná funkcia športu – sociálna integrácia  

- národné organizácie, ktoré majú mať v portfóliu tzv. „šport pre všetkých“, sa mylne 
domnievajú, že sú rozhodujúcim článkom 

 

6. Výber a príprava športových talentov 

- v skutočnosti sa žiadny objektívny výber nekoná, skôr možno hovoriť o nábore, resp. 
náhodnom výskyte talentov, efektivita výberu je nízka, slabý základ + nedostatočný 
výber = málo talentov 



-  kritéria pre posúdenie miery predpokladov v jednotlivých športových odvetviach nie 
sú dopracované, sú jednostranné a podceňujú sa všeobecné predpoklady výraznejšie 
ako pohybové predpoklady sa pre športovú kariéru presadzuje sociálny status rodiny 

- nedoceňuje sa fakt, že najvhodnejším miestom pre zabezpečenie zdravého 
a vyváženého vývoja mladých športovcov je škola a školské zariadenia (ŠT, ŠŠ, COP) 

   úroveň ekonomického a materiálneho zabezpečenia týchto útvarov je nedostatočná 
- tréneri mládeže sú pripravovaní a školení všeobecne a nie cielene na prácu s deťmi 

a mládežou, tréneri mládeže sú nedostatočne ohodnocovaní, honorovaní 
a stimulovaní,  je málo profesionálnych trénerov mládeže, ich riadenie a kontrola nie 
sú dostatočné 

- v športových odvetviach nie je vypracovaný jednotný systém prípravy pre všetky 
stupne a vekové kategórie, v tréningovej praxi prevažuje subjektívnosť, 
uprednostňovanie špecializovanej prípravy na úkor všeobecnej a urýchľovanie 
výkonnosti na úkor kvalitnejšej perspektívy 

- činnosť útvarov talentovanej mládeže nie je odborne koordinovaná, kontrolovaná 
a vyhodnocovaná z jedného centra, v športovej príprave mládeže absentuje 
programové výchovné pôsobenie, kontrola a podpora športovej medicíny, resp. 
psychológie 

- pre športovo-talentovanú mládež je v jednotlivých odvetviach málo súťažných 
príležitostí, málo kvalitnej konfrontácie, resp. niektoré súťaže sú finančne 
a organizačne náročné a málo efektívne 

 
7. Vrcholový šport 
 - slovenská športová špička je úzka a neustále sa zužuje 

- problematické je zabezpečenie prípravy juniorov, ktorí majú predpoklady, ale 
nedosahujú ešte vrcholovú výkonnosť,  nevyriešený je kariérny a najmä postkariérny 
sociálny status špičkových športovcov, znižuje sa tým motivácia talentovaných 
športovcov obetovať pre výsledky a úspechy športovej reprezentácie svoj čas, sily, 
niekedy aj zdravie na úkor občianskej a rodinnej perspektívy 

- koordinácia a spolupráca subjektov v oblasti vrcholového športu nie je optimálna 
- vrcholoví športovci nie sú dostatočne pripravovaní, využívaní a prezentovaní ako 

pozitívne vzory pre mládež 
- materiálne a finančné zabezpečenie stredísk vrcholového športu rezortov nie je 

dostatočné 
 

8. Športová reprezentácia SR 
- význam športovej reprezentácie pre propagáciu krajiny, pre integráciu a identifikáciu 

jej občanov nie je plne a v praxi docenený 
- organizácia významných medzinárodných podujatí u nás sa pre reprezentáciu SR 

nedoceňuje 
- kritéria pre posudzovanie účinnosti a efektivity športovej reprezentácie SR nie sú 

objektívne 
 

9. Materiálno-technická základňa športu 
- všeobecne je zastaralá, nekvalitná a zmenšuje sa, neexistuje objektívna pasportizácia 

športových objektov a objektívny systém podpory ich výstavby (urbanistické normy) 
- je málo nových športových objektov celoštátneho významu a medzinárodnej úrovne,  

v SR (na rozdiel od iných európskych krajín) sa takmer nepodarilo pre výstavbu 
športových objektov využiť v rámci regionálneho rozvoja a rozvoja infraštruktúry 
eurofondy 

- prístup niektorých obcí k športovým objektom i v rámci občianskej vybavenosti je 
takmer likvidačný 

- materiálna vybavenosť FTVŠ UK, FŠ PU, pedagogických fakúlt, ŠŠ, COP a SVŠ je 
nedostatočná 



- v SR nie je vybudované komplexné centrum pre prípravu vrcholových športovcov 
a pre viaceré športové odvetvia ani základné objekty umožňujúce prípravu 
talentovanej mládeže 

 

C. Cieľ  
 

1. Zastaviť recesiu športu v SR. Postupne mu získať dôveru verejnosti a zodpovedajúce 
spoločenské postavenie. 

2. Stimulovať NR SR, vládu SR a ďalšie štátne orgány a inštitúcie, ďalej orgány regionálnej 
a miestnej samosprávy k výraznejšej podpore športu tak, aby mohli byť plnené jeho všetky 
spoločenské funkcie. 

3. Prehĺbiť a konkrétne uplatniť  partnerský vzťah a spoluprácu medzi orgánmi štátu, 
samosprávy, podnikateľských subjektov v športe a športovým hnutím na prospech rozvoja 
športu, rešpektujúc jeho špecifiku. 

4. Vytvoriť v športovom hnutí podmienky pre plnohodnotné a autonómne naplnenie jeho 
zmyslu a spoločenských úloh, včítane boja proti negatívnym javom v športe. 

 
D. Základné princípy športu 

 
1. Predpokladom napredovania v športe je úprimné partnerstvo a permanentná spolupráca 

všetkých zainteresovaných strán, t.j. štátu a jeho orgánov, regionálnych a miestnych 
samospráv, podnikateľských subjektov a dobrovoľného športového hnutia. 

2. Významné je uplatnenie princípu subsidiarity, rešpektovanie originálnej subjektivity 
a nezameniteľnej spoločenskej zodpovednosti subjektov. 

3. Všetky zainteresované strany a subjekty akceptujú špecifické spoločenské postavenie 
a poslanie športu ako celku. 

4. Každý občan má mať rovnaké právo na vzdelanie a výchovu, v tom zmysle aj na telesnú 
a športovú výchovu na školách, ďalej dobrovoľne rozvíjať svoje záujmy a pohybové 
predpoklady v športe bez akejkoľvek diskriminácie a v rovnováhe s duševným, intelektuálnym 
a kultúrnym rozvojom. 

5. Podpora športu z verejných zdrojov má byť transparentná, spravodlivá, diverzifikovaná 
a diferencovaná na základe štátnej športovej politiky a verejného záujmu, na ktorých definícii 
sa dohovorom podieľajú všetky zainteresované strany a subjekty športu. 

  
 

E. Návrh opatrení 
(čo by mal kto vykonať) 

 
1. Štátne orgány a inštitúcie 

- prijať na úrovni vlády SR a Národnej rady SR „Program štátnej športovej politiky“
  ako dlhodobú stratégiu rozvoja športu na Slovensku a ako konsenzus zúčastnených   

subjektov športu 
- na základe Programového vyhlásenia vlády SR definovať priority (verejný záujem) 

v športe na funkčné obdobie vlády 
- uplatniť v zákonoch, dokumentoch a uzneseniach vlády SR, Národnej rady SR 

a ďalších štátnych orgánov a inštitúcii Lisabonskú zmluvu, Európsku chartu o športe, 
Bielu knihu o športe, Akčný program Coubertin a ďalšie dokumenty Európskej únie, 
Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Rady Európy, Európskeho súdneho dvora 
a ďalších európskych inštitúcií dotýkajúcich sa športu 

 - rešpektovať v právnom systéme špecifické postavenie a úlohy športu v spoločnosti 



- vytvoriť podmienky, najmä legislatívne, pre praktické uplatnenie princípu subsidiarity 
a autonómnosti pre všetky zainteresované strany a subjekty športu, zvýrazniť ich 
originálnu subjektivitu a nezameniteľnú zodpovednosť za konkrétnu oblasť športu 

- prijať nový zákon o športe 
- prijať zákon o „Športovom fonde“ a v tejto súvislosti novelizovať zákon č. 171/2005 

o hazardných hrách (Slovinsko, Dánsko, ...) 
- upraviť pre potreby športu zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách zákon č.  

25/2006 o verejnom obstarávaní a zákon č. 595/2003 o dani z príjmov 
- upraviť pre potreby športu, najmä dobrovoľného športového hnutia systém odvodov 

sociálneho a zdravotného poistenia 
- prijať tzv. zákon o sponzorstve a umožniť tak mimorozpočtové dofinancovanie 

športu, ako aj iných nadstavbových oblastí 
- prijať príslušnú právnu normu pre sociálne ohodnotenie výnimočnej športovej 

reprezentácie SR (športová renta) 
- stabilizovať výdavky štátneho rozpočtu na šport, zohľadňovať v nich koeficient 

inflácie a to v jednej kapitole ŠR 
- diverzifikovať a definovať verejné výdavky pre šport osobitne na  

 centrálne (napr. štátna športová reprezentácia, vrcholový šport, časť 
športovotalentovanej mládeže) ,  

 regionálne (športovotalentovaná mládež, školský šport, investície) 
 miestne (masový šport, šport mládeže, investície) 

- novelizovať Jednotný systém vzdelávania odborníkov pre šport 
- novelizovať učebné osnovy telesnej výchovy pre všetky stupne škôl 
- upraviť odvetvový normatív pre štúdium telesnej výchovy a športu 
- riešiť kariérny a postkariérny sociálny status a pracovnú perspektívu vrcholových 

športovcov 
- racionalizovať v spolupráci so športovým hnutím systém výberu a prípravy 

športovotalentovanej mládeže (ŠT, CTM, COP, JOT, ...) 
- zriadiť pri NŠC oddelenie športovotalentovanej mládeže, ako metodické, koordinačné 

a kontrolné pracovisko pre túto oblasť športu 
- prijať objektívne a transparentné kritéria pre prideľovanie dotácií zo štátneho 

rozpočtu na podporu športovej reprezentácie SR a jej vyhodnocovanie 
- vykonať pasportizáciu telovýchovných a športových objektov v SR 
- pripraviť na základe súčasného stavu, potrieb rozvoja športu, v súlade s územnými 

plánmi a ochranou prírody dlhodobý plán rozvoja materiálno-technickej základne 
športu 

- vytvoriť podmienky na podporu rozvoja materiálno-technickej základne športu 
z európskych fondov a perspektívne aj zo športového fondu EU 

- vylúčiť materiálne riešenie potrieb škôl na úkor výdavkov štátneho rozpočtu pre šport 
 

2. Miestna a regionálna samospráva 
- novelizovať príslušné zákony o miestnej  a regionálnej samospráve, pregnantnejšie 

formulovať úlohy samospráv v oblasti športu 
- oslobodiť od dane z nehnuteľnosti vlastníkov športových objektov (napr. športové 

kluby), pokiaľ vyvíjajú činnosť vo verejnom záujme 
- umožniť efektívnejšie a účelnejšie využitie objektov škôl po vyučovaní pre  rozvoj 

športu vo verejnom záujme 
- spoločensky a materiálne podporovať dobrovoľnú aktivitu ľudí pracujúcich v športe, 

najmä s deťmi a mládežou 
- vytvoriť podmienky a podporovať vznik i činnosť partnerského subjektu – 

reprezentanta dobrovoľného športového hnutia na úrovni obce alebo regiónu 
- aktívne pristupovať k rozvoju potrebnej infraštruktúry  a materiálno-technickej 

základne športu a viac preto využívať aj zdroje z európskych fondov 
 



3. Podnikateľské subjekty v športe 
- definovať objektívne a pregnantne čo je podnikanie v športe, profesionálny šport a čo 

je šport vo verejnom záujme 
- podporovať šport ako potenciálne a dynamické hospodárske odvetvie a významného 

zamestnávateľa, najmä v oblasti cestovného ruchu, obchodu, výroby športového 
materiálu, budovania infraštruktúry, vzdelávania a pod. 

- podporovať podnikanie v športe v súlade so záujmami rozvoja športu 
- novelizovať systém viazaných a voľných živností v športe 

 

4. Dobrovoľné športové hnutie 
- zjednotiť sa na definícii člena, ako základného kameňa celého športového hnutia 

a riešiť jeho objektívnu registráciu, systém členských príspevkov, informačný on-line 
systém a ďalšie náležitosti z toho vyplývajúce 

- zjednotiť sa na štandardách, etických, demokratických a ďalších princípoch stanov, t.j. 
základných dokumentov športového hnutia, v súlade so zákonom č.83/1990 
o združovaní občanov, Európskou chartou o športe, Olympijskou chartou a pod. 

- zjednotiť sa na vytvorení regionálnych (krajských) združení športového hnutia pre 
potreby regionálnej športovej politiky a ako  partnerov regionálnej (krajskej) 
samosprávy a štátnej správy 

- zjednotiť sa na vytvorení jednotnej strešnej organizácie športového hnutia v SR pri 
rešpektovaní originálnej subjektivity, odvetvovej zodpovednosti a autonómnosti 
všetkých združených subjektov 

- zjednotiť sa na definícii spoločných záujmov, úloh a programov športového hnutia 
- pôsobiť aktívne na deti a mládež, agitovať ich ku športovaniu, vytvárať podmienky 

pre pravidelné športovanie a nenáročné súťaženie, potenciálne ich získavať pre 
dobrovoľnú, alebo aj profesionálnu prácu v športe 

- vytýčiť si ako jednu z hlavných spoločných úloh plnenie sociálnej úlohy športu, 
integráciu občanov a rodín na základe spoločných záujmov, oživenie klubového 
športového života, dobrovoľníctva, atď. 

- zriadiť „Športovú akadémiu“ ako pracovisko pre získavanie, vzdelávanie a výchovu 
odborníkov potrebných pre činnosť športového hnutia 

- zriadiť „športové a olympijské múzeum“ ako pracovisko pre výchovu a zveľaďovanie 
športového a olympijského dedičstva v SR 

- menovať na príslušnú sezónu riadnych členov reprezentačných výberov a tímov 
všetkých kategórií 

- prevziať plnú zodpovednosť príslušných subjektov (športových zväzov) za proces, 
jeho kontrolu, vyhodnocovanie, usmerňovanie, atď. 

- vytvoriť k tomu v športových odvetviach jednotné systémy športovej prípravy spolu 
s výberovými kritériami pre jednotlivé kategórie 

- dosiahnuť, aby všetci profesionálny tréneri, okrem trénerov v športových kluboch, 
boli zamestnancami športového zväzu 

- zapojiť do činnosti orgánov a subjektov športového hnutia čo najviac aktívnych alebo 
takmer aktívnych (krátko po ukončení športovej kariéry) športovcov, rešpektovať ich 
ako najvýznamnejších nositeľov hodnôt športu, demokraticky vytvárať komisie 
športovcov a získavať ich pre propagáciu športu 

- zjednotiť sa a spoločne pôsobiť proti negatívnym javom v športe, ako sú napr.  
doping, korupcia, nelegálne stávkovanie, násilnosti na štadiónoch, rasizmus 
a xenofóbia a pod. 

- zjednotiť sa a spoločne pôsobiť pri propagácii spoločenských hodnôt športu 
a olympizmu, pri zdôrazňovaní jeho špecifického i univerzálneho poslania a pri 
ochrane autonómnosti športového hnutia 

 
   


