
„Šport je súčasťou dedičstva každého 

muža a ženy a nemožno ho nahradiť 

ničím iným.“

 
             Pierre de Coubertin  

zakladateľ moderných olympijských hier

Medzinárodný olympijský výbor dbá na to, aby sa olympij-

ské hry konali v podmienkach, ktoré rešpektujú životné pro-

stredie a vyzýva olympijské hnutie, aby sa zaoberalo ekolo-

gickými problémami. Ďalej vyzýva olympijské hnutie, aby 

zdôrazňovalo starostlivosť o životné prostredie pri všetkých 

svojich činnostiach a aby upozorňovalo všetky osoby s ním 

spojené na význam trvalo udržateľného života. 

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

Šport vychováva, vzdeláva, 

zabezpečuje duševný a fyzic-

ký rozvoj človeka. Je dôležitou 

prevenciou proti násiliu a ci-

vilizačným chorobám, pomá-

ha uchovať mier. Aj športové 

súťaže, výstavba a prevádzka 

športových zariadení môžu 

mať rôzne dopady na život-

né prostredie. Od nevýznam-

ných vplyvov, až po veľké ško-

dy, ktorých dopad závisí od 

druhu športu a veľkosti podu-

jatia. Šport a kvalitné životné 

prostredie sú preto nevyhnut-

nou a dôležitou súčasťou trva-

lo udržateľného rozvoja na 

našej planéte. Medzinárodný 

olympijský výbor sa prihlásil k 

výzvam na opatrenia zo sve-

tového summitu konaného v 

Riu de Janeiro 1992. Pri príle-

žitosti storočnice svojho zalo-

ženia sa  v roku 1994 prihlásil 

k ochrane životného prostre-

dia a vyhlásil: 

„Nutnosť chrániť život-

né prostredie musí patriť 

medzi základné princípy 

Olympijskej charty“.

MOV deklaroval, že ži-

votné prostredie sa stá-

va popri športe a kultúre 

tretím nosným pilierom 

olympijského hnutia. 

Slovenský olympijský 

výbor (SOV), ako jeden z 

prvých národných olym-

pijských výborov sa pri-

hlásil k týmto myšlien-

kam a 14. septembra 

1994 zriadil komisiu 

pre šport a životné 

prostredie SOV. 



Spolupráca SOV 

s medzinárodným hnutím

Komisia pre šport a život-

né prostredie Slovenského 

olympijského výboru spolu-

pracuje  s komisiami pre šport 

a životné prostredie Medziná-

rodného olympijského výbo-

ru a Európskeho olympijského 

výboru. Zástupcovia SOV sa 

doteraz zúčastnili  na všetkých 

ôsmich svetových konferen-

ciách o športe a životnom pro-

stredí, ktoré usporiadal MOV. 

Národné olympijské výbory si 

navzájom vymieňajú skúsenosti 

z problematiky ochrany životné-

ho prostredia a spolupracujú na 

jeho trvalo udržateľnom rozvo-

ji. Program a činnosť komisie SOV 

patrí medzi najaktívnejšie v olym-

pijskom hnutí a je pravidelne vyso-

ko hodnotená predstaviteľmi MOV 

a EOV. 

Olympijská výchova 

a environmentálne vzdelávanie

Olympijská výchova je špecifi ckou 

súčasťou výchovy a športovej výcho-

vy s tým, že je zameraná na šírenie 

poznatkov, ideí, princípov a hodnôt 

olympizmu do vedomia, správania 

a konania ľudí, najmä mládeže. SOV 

prostredníctvom komisie pre šport 

a životné prostredie vychováva špor-

tovcov, funkcionárov i školskú mládež 

k environmentálnemu správaniu sa. 

Komisia usporiadala viacero celoslo-

venských konferencií a odborných semi-

nárov s ekologickou tematikou. Vydáva 

vzdelávacie materiály s tematikou vzťahu 

športu a životného prostredia. Olympijské 

festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDM) 

sú multišportové, kultúrne a výchovné po-

dujatia určené pre deti a mládež vo veku 5 

až 18 rokov, ktoré okrem športových súťa-

ží obsahujú aj vzdelávanie v  kultúrnej, ve-

domostnej a environmentálnej oblasti. Od 

roku 2008 je SOV spoluorganizátorom me-

dzinárodného fi lmového festivalu ENVIRO-

FILM v Banskej Bystrici. 

 Národné dni čistoty športovísk 

a rekreačných areálov 

V roku 1977 vyzval Medzinárodný olympijský 

výbor národné olympijské výbory, aby organi-

zovali Národné dni čistoty športovísk a rekre-

ačných areálov. Odvtedy Slovenský olympij-

ský výbor a jeho komisia pre šport a životné 

prostredie v spolupráci s Ministerstvami ži-

votného prostredia a školstva SR, Slovenským 

združe ním telesnej kultúry a so Združením 

technických a športových činností  pravidelne 

organizujú toto podujatie, na ktorom sa kaž-

doročne zúčastňuje viac ako stotisíc ľudí.  

Ozeleňovanie našej planéty – 

miliarda nových stromčekov

 SOV v spolupráci so Štátnymi lesmi SR, 

olympijskými klubmi SR a školami za účas-

ti popredných slovenských olympionikov, 

športovcov, funkcionárov, športových nad-

šencov a mládeže uskutočňujú v jarných me-

siacoch brigády zamerané na výsadbu  drevín 

a parkovej zelene nielen v priestoroch špor-

tových a rekreačných areálov v mestách a de-

dinách, ale aj vo voľnej krajine, lesoch a ná-

rodných parkoch. Miliarda nových stromov 

je jedným z  projektov vyhlásených environ-

mentálnym programom Organizácie spoje-

ných národov v roku 2007, na ktorom parti-

cipuje aj olympijské hnutie. Doteraz v rámci 

programu na našej planéte vysadili už viac 

ako 10 miliárd nových stromov.      

Spolupráca s organizátormi 

športových podujatí

Členovia komisie spolupracujú s organizá-

tormi športových podujatí a  prevádzkovateľ-

mi športových areálov. Pravidelne vykonávajú 

obhliadku a kontrolu stavu športovísk počas 

veľkých športových podujatí, po skončení pre-

tekov a po letnej resp. zimnej sezóne. Monito-

rujú priebeh výstavby a rekonštrukciu športo-

vých objektov. Členmi komisie sú odborníci, 

ktorí posudzujú vplyvy na životné prostredie.

 Pomoc Vysokým Tatrám

Slovenský olympijský výbor sa medzi prvými 

prihlásil na pomoc Vysokým Tatrám, ktoré 19. 

novembra 2004 postihla veterná kalamita. Vý-

zva „Športovci na pomoc Vysokým Tatrám“ 

bola určená slovenským športovcom, funkci-

onárom aj dobrovoľným aktivistom. Účastníci 

brigád pomáhali pri revitalizácii územia, čis-

tení, úprave a odstraňovaní zvyškov drevnej 

hmoty z turistických chodníkov, športových, 

rekreačných areálov a zariadení ako i pri vý-

sadbe nových drevín na území Tatranského 

národného parku. Pomoc slovenskej športo-

vej a olympijskej obce našim veľhorám pripo-

mína pamätná tabuľa Olympijský les pri Ta-

transkej Lesnej,  kde vyrastá nový les, ktorý 

nesie rovnomenný názov Olympijský les.


