
ŠPORT 
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ľudstvo si až koncom minulého storočia začalo uvedomovať, aké 
je životné prostredie krehké a zraniteľné. Nikdy predtým sa svojou 
budúcnosťou tak intenzívne nezaoberalo. Zmena klímy, znečistenie 
ekosystémov a ďalšie problémy životného prostredia sú tesne spo-
jené s našimi postojmi a s naším konaním. 

Koncepciu ochrany životného prostredia utvorili zástupcovia 113 
vlád na konferencii OSN o životnom prostredí v roku 1972 v Štok-
holme, kde boli prijaté prvé deklarácie a celosvetový akčný plán na 
ochranu životného prostredia.

V roku 1992 v Riu de Janeiro svetová konferencia s názvom „Pla-
néta – Zem“ za účasti zástupcov 184 vlád prijala 800-stránkový do-
kument s názvom „Agenda 21“ na zlepšenie životného prostredia 
v 21. storočí. 

Otázka kvalitného životného prostredia sa týka aj športovej čin-
nosti, ktorá sa rovnako ako iné ľudské činnosti vykonáva v určitom 
životnom prostredí a ovplyvňuje ho. Šport, športové súťaže, výstav-
ba a prevádzka športových areálov a zariadení môžu mať na život-
né prostredie rôzne dopady, ktorých rozsah závisí od druhu športu 
a veľkosti podujatia.

Šport a kvalitné životné prostredie sú nevyhnutnou a dôležitou 
súčasťou trvalo udržateľného rozvoja ľudstva na tejto planéte. Šport 
vychováva, vzdeláva, zabezpečuje duševný aj fyzický  rozvoj člove-
ka, pomáha uchovávať mier, je dôležitou prevenciou proti násiliu 
a civilizačným chorobám.

Problematika životného prostredia sa stala kľúčovou otázkou 
olympijského hnutia. Medzinárodný olympijský výbor sa prihlásil 
k výzvam na opatrenia zo svetového summitu  v Riu de Janeiro v ro-
ku 1992. Na XII. olympijskom kongrese v Paríži 1994  sa olympijské 
hnutie prvýkrát zaoberalo ekológiou a v záverečnom dokumente 
jednoznačne vyhlásilo:

„Nutnosť chrániť životné prostredie musí patriť medzi základ-
né princípy Olympijskej charty“. 

Medzinárodný olympijský výbor deklaroval, že životné pro-
stredie sa stáva popri športe a kultúre tretím nosným pilierom 
olympijského hnutia.

Aj Slovenský olympijský výbor ako jeden z prvých národných 
olympijských výborov už 14. septembra 1994 zriadil komisiu pre 
šport a životné prostredie. 

Medzinárodný olympijský výbor 
(MOV) dbá o to, aby sa olympijské hry 
konali v podmienkach, rešpektujúcich 
životné prostredie. MOV preto vyzýva 

olympijské hnutie, aby sa zaoberalo 
ekologickými problémami.  

Úlohou hnutia je zdôrazňovať 
starostlivosť o životné prostredie 

pri všetkých jeho činnostiach 
a upozorňovať verejnosť na význam 

trvalo udržateľného života.
 

Olympijská charta 
( Kap. I, odst.2, §14)



Spolupráca SOV s medzinárodným hnutím

Komisia Slovenského olympijského výboru pre šport a životné pro-
stredie spolupracuje s Medzinárodným olympijským výborom a s Eu-
rópskymi olympijskými výbormi. Zástupcovia komisie sa aktívne zú-
častňujú na svetových a európskych konferenciách, ktoré organizujú 
MOV, EOV a agentúra OSN pre ochranu životného prostredia (UNEP). 
Navzájom si vymieňajú skúsenosti z problematiky ochrany životného 
prostredia a spolupracujú na jeho trvalo udržateľnom rozvoji. 

Spolupráca s organizátormi športových podujatí

Členmi komisie sú odborníci, ktorí posudzujú vplyvy činností súvi-
siacich so športom na životné prostredie. Spolupracujú s investormi, 
prevádzkovateľmi športových areálov, organizátormi športových po-
dujatí. Členovia komisie pravidelne vykonávajú obhliadku a kontrolu 
stavu športovísk počas veľkých športových podujatí, po skončení pre-
tekov a po letnej, resp. zimnej sezóne. Monitorujú priebeh výstavby a 
rekonštrukciu športových objektov.  

Environmentálne vzdelávanie

Komisia SOV pre šport a životné prostredie usporiadala viace-
ro celoslovenských konferencií a odborných seminárov s ekologic-
kou tematikou pre športovcov, športových funkcionárov, investorov 
a  prevádzkovateľov športových zariadení. Informuje v masmédiách 
športovú verejnosť o dianí v ochrane životného prostredia v oblasti 
športu nielen u nás, ale aj v zahraničí. Vydáva vzdelávacie materiály 
s tematikou vzťahu  športu a životného prostredia:  Šport a životné 
prostredie – trvalo udržateľný rozvoj, AGENDA 21, Staň sa majstrom 
životného prostredia. 

Národné dni čistoty športovísk a rekreačných areálov

 V roku 1977 vyzval Medzinárodný olympijský výbor národné olym-
pijské výbory, aby organizovali Národné dni čistoty športovísk a rekre-
ačných areálov. Odvtedy Slovenský olympijský výbor a jeho komisia 
pre šport a životné prostredie v spolupráci s ministerstvami životného 
prostredia a školstva, Slovenským zväzom telesnej kultúr a so Združe-
ním technických a športových činnosti SR pravidelne organizujú toto 
podujatie, na ktorom sa zúčastňuje každoročne viac ako stotisíc ľudí.

  Ročník Rok  Zúčastnené Počet   Odpracované
  organizácie účastníkov  hodiny 

 Prvý  1998  724  104 492  305 523 

 Druhý  1999  607  171 721  413 728 

 Tretí  2000  529  164 800  513 706 

 Štvrtý  2001  2 011  250 650  733 781 

 Piaty  2002  848  115 087  338 848 

 Šiesty  2003  915  132 857  453 499 

 Siedmy  2004 201 53204 152301,5

 Ôsmy 2007 180 50 411 292 919,4

 Spolu   6 015  1 043 222  3 204 305,9 

V rokoch 2005 a 2006 projekt nebol vyhlásený, činnosť sa sústredila  
na pomoc Vysokým Tatrám.

Ozeleňovanie našej planéty

V spolupráci so štátnymi lesmi, olympijskými klubmi SR, školami, 
za účasti popredných slovenských olympionikov, športovcov, funkci-
onárov, športových nadšencov a mládeže komisia SOV pre šport a ži-
votné prostredie uskutočňuje v jarných mesiacoch brigády zamerané 
na výsadbu  drevín a parkovej zelene nielen v priestoroch športových 
a rekreačných areálov v mestách a dedinách, ale aj vo voľnej krajine, 
lesoch a národných parkoch.                

     

 Pomoc Tatrám

Slovenský olympijský výbor bol jedným z prvých subjektov, ktoré sa 
prihlásili na pomoc Vysokým Tatrám, keď ich 19. novembra 2004 pos-
tihla veterná kalamita. Výzva „Športovci na pomoc Tatrám“ je určená 
slovenským športovcom, funkcionárom aj dobrovoľným aktivistom. 
Účastníci brigád odvtedy pomáhajú pri revitalizácii územia, čistení, úp-
rave a odstraňovaní zvyškov drevnej hmoty z turistických chodníkov, 
športových, rekreačných areálov a zariadení, ako aj pri výsadbe nových 
drevín na území Tatranského národného parku. Pomoc slovenskej špor-
tovej a olympijskej obce našim veľhorám pripomína pamätná tabula 
pri Tatranskej Lesnej,  kde vyrastá nový les s  názvom Olympijský les.


