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Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v ktorom sa 

vymedzujú účely politiky EÚ v oblasti športu, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho 

rozmeru v športe (COM(2011)0012), 

– so zreteľom na správu skupiny expertov EÚ pre dobrú správu na tému Zásady dobrej 

správy v športe v EÚ z októbra 2013, 

– so zreteľom na správu skupiny na vysokej úrovni pre masový šport na tému Masový 

šport formuje Európu z júna 2016, 

– so zreteľom na správu skupiny na vysokej úrovni o športovej diplomacii z júna 2016, 

– so zreteľom na program Erasmus+, ktorého cieľom je bojovať proti cezhraničným 

hrozbám pre čestnosť športu, presadzovať a podporovať dobrú správu v športe, dvojité 

kariéry športovcov a dobrovoľnícke činnosti v športe, spolu so sociálnym začlenením a 

rovnakými príležitosťami, 

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (COM(2007)0391), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2015 o nedávnych odhaleniach prípadov 

korupcie na vysokej úrovni vo FIFA1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, 

korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa 

majú vykonať2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. septembra 2013 o online hazardných hrách na 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 81. 
2  Ú. v. EÚ C 208, 10.6.2016, s. 89. 



 

 

vnútornom trhu1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov zápasov 

a korupcii v športe2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o Bielej knihe o športe4, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu 

v Európe5, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o športových agentoch hráčov6, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. novembra 2013 na tému Katar: situácia 

migrujúcich pracovníkov7, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o úlohe medzikultúrneho dialógu, 

kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ8, 

– so zreteľom na závery Rady z 31. mája 2016 o posilnení čestnosti, transparentnosti a 

dobrej správy v súvislosti s významnými športovými podujatiami, 

– so zreteľom na závery Rady z 26. mája 2015 o maximalizácii úlohy masového športu 

pri rozvíjaní prierezových zručností najmä medzi mladými ľuďmi, 

– so zreteľom na uznesenie Rady z 21. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre 

šport na roky 2014 – 2017, 

– so zreteľom na závery Rady z 26. novembra 2013 o príspevku športu k hospodárstvu 

EÚ, najmä pokiaľ ide o riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a sociálne začleňovanie, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 25. novembra 2013 o podpore zdraviu prospešných 

pohybových aktivít vo všetkých sektoroch, 

– so zreteľom na závery Rady z 18. novembra 2010 o úlohe športu ako zdroji a hybnej 

sily aktívneho sociálneho začleňovania9, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 3. júla 2016 o prístupe k integrovanej ochrane, 

bezpečnosti a službe na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 18. septembra 2014 o manipulácii športových 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 93, 9.3.2016, s. 42. 
2  Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 137. 
3  Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 46. 
4  Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 51. 
5  Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 232. 
6  Ú. v. EÚ C 236 E, 12.8.2011, s. 99. 
7  Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 42. 
8  Prijaté texty, P8_TA(2016)0005. 
9  Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 5. 



 

 

súťaží, 

– so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie, ako aj 

rozhodnutia Komisie v oblasti športu, uzatvárania stávok a hazardných hier, 

– so zreteľom na globálny program 2030 zameraný na ciele trvalo udržateľného rozvoja, 

– so zreteľom na článok 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0381/2016), 

A. keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v roku 2009 Európska únia získala v 

oblasti športu osobitnú právomoc vytvárať a uplatňovať koordinovanú politiku EÚ v 

oblasti športu podporovanú z osobitného rozpočtového riadka a rozvíjať spoluprácu s 

medzinárodnými orgánmi v oblasti športu, s ohľadom na osobitný charakter športu a 

rešpektovanie autonómie riadiacich štruktúr v športe; 

B. keďže šport zohráva významnú úlohu v živote miliónov občanov EÚ; keďže amatérsky 

a profesionálny šport sa neobmedzuje len na oblasť atletických schopností, športových 

výkonov a súťaží, ale predstavuje aj významný sociálny, vzdelávací, hospodársky, 

kultúrny a zjednocovací prínos pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ, ako aj pre 

strategické ciele a sociálne hodnoty EÚ; 

C. keďže šport predstavuje veľké a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie hospodárstva EÚ a 

významne prispieva k rastu, zamestnanosti a spoločnosti, a to aj na miestnej úrovni, 

pričom jeho pridaná hodnota a vplyv na zamestnanosť prekračujú priemernú mieru 

rastu; keďže zamestnanosť súvisiaca so športom sa odhaduje na 3,51 % celkovej 

zamestnanosti v EÚ a podiel hrubej pridanej hodnoty súvisiacej so športom na 294 

miliárd EUR (2,98 % celkovej hrubej pridanej hodnoty EÚ); 

D. keďže šport nie je len rastúcou hospodárskou realitou, ale aj spoločenským javom, ktorý 

významne prispieva k strategickým cieľom a sociálnym hodnotám Európskej únie, ako 

sú tolerancia, solidarita, prosperita, mier, dodržiavanie ľudských práv a porozumenie 

medzi národmi a kultúrami; 

E. keďže športovanie prispieva k lepšej kvalite života, predchádza chorobám a zohráva 

zásadnú úlohu pri posilňovaní osobného rozvoja a zdravotného stavu; 

F. keďže pre profesionálnych športovcov je dodržiavanie základných pracovných práv 

nevyhnutné; 

G. keďže šport zároveň prispieva k integrácii ľudí a presahuje hranice rasy, náboženstva a 

etnickej príslušnosti; 

H. keďže čestnosť v športe má rozhodujúci význam pre to, aby sa podporovala jeho 

dôveryhodnosť a atraktívnosť; 

I. keďže šport sa vyznačuje osobitným charakterom, ktorý vychádza z dobrovoľníckych 

štruktúr a ktorý je predpokladom jeho vzdelávacích a spoločenských funkcií; 



 

 

J. keďže nedávne korupčné škandály v športe a v športových organizáciách na európskej a 

medzinárodnej úrovni poškodili dobré meno športu, čo podnietilo hlasy a otázky o 

naliehavej potrebe skutočnej a štrukturálnej reformy športových riadiacich orgánov a 

organizácií, pričom treba vziať do úvahy veľkú rozmanitosť športových štruktúr v 

rôznych európskych krajinách a skutočnosť, že športové organizácie sa zo svojej 

podstaty regulujú samy; 

K. keďže profesionálny aj masový šport zohrávajú kľúčovú úlohu v celosvetovej podpore 

mieru, dodržiavania ľudských práv a solidarity, prinášajú zdravotné a hospodárske 

výhody pre spoločnosť a majú zásadný význam pre posilňovanie základných hodnôt v 

oblasti vzdelávania a kultúry, ako aj pre podporu sociálneho začleňovania; 

L. keďže dobrá správa v športe by mala rešpektovať primeranú reguláciu športu 

prostredníctvom zásad účinného, transparentného, etického a demokratického riadenia, 

participatívnej správy, procesov a štruktúr za účasti zainteresovaných strán; 

M. keďže športové organizácie sú zodpovedné za zabezpečenie vysokých noriem v oblasti 

riadenia a bezúhonnosti a mali by ich ďalej zvyšovať a dodržiavať za každých okolností 

s cieľom obnoviť dôveru občanov a zvýšiť vieru verejnosti v pozitívnu hodnotu športu;  

N. keďže vyvážené politiky, ktorých cieľom je zvýšenie finančnej transparentnosti, 

stability a čestnosti v športe sú kľúčové na zlepšenie finančných noriem a noriem v 

oblasti správy; 

O. keďže európsky model organizovaného športu vychádza zo zásady teritoriality a štátnej 

príslušnosti s jednou federáciou pre každú disciplínu a mechanizmov solidarity medzi 

vrcholovým a masovým športom, ako aj zo systému postupu-zostupu, otvorených súťaží 

a prerozdeľovania finančných prostriedkov; 

P. keďže uznanie zásady jednej federácie pre každú športovú disciplínu je mimoriadne 

dôležité a vychádza zo spoločenského významu športu ako najlepšieho prostriedku na 

ochranu záujmov športu a prínosov, ktoré má pre spoločnosť; 

Q. keďže je legitímne a pre všetky zainteresované strany potrebné požadovať, aby sa 

športové súťaže odohrávali a aby sa v nich rozhodovalo v súlade s medzinárodne 

uznanými pravidlami hry; 

R. keďže športové tribunály zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní univerzálnosti 

pravidiel hry, práva na spravodlivé rozhodovanie pri sporoch v športovej oblasti a 

dobrej správy, lebo sú tým najvhodnejším prostriedkom na urovnávanie sporov v športe, 

keďže dodržiavajú základné procesné a zákonné práva EÚ; 

S. keďže v odvetví športu a v zainteresovaných organizáciach sa točí čoraz viac peňazí, čo 

vedie k požiadavkám na lepšiu správu a transparentnosť; keďže šport ako hospodárska 

činnosť čelí sérii škandálov ovplyvňovania výsledkov zápasov súvisiacich s rôznou inou 

trestnou činnosťou a nezákonnými aktivitami, ako sú pranie špinavých peňazí, korupcia 

a úplatkárstvo; 

T. keďže stále rozšírenejší doping zostáva hrozbou pre integritu a povesť športu, pretože 

porušuje jeho etické hodnoty a zásady, ako je fair play, a keďže doping vážne ohrozuje 

zdravie dotknutých športovcov, ktoré často závažne a nenávratne poškodzuje, a keďže 

boj s dopingom je otázkou verejného záujmu a verejného zdravia; 



 

 

U. keďže prejavy násilia, výtržníctva a diskriminácie namierené proti skupine osôb alebo 

členovi takejto skupiny v amatérskom alebo profesionálnom športe poškodzujú jeho 

dobré meno a odrádzajú divákov od návštevy športového podujatia; 

V. keďže podpora športu pre ľudí s mentálnym alebo telesným postihnutím by mala byť 

kľúčovou prioritou na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni; 

W. keďže účasť a zviditeľnenie žien v športe a na športových súťažiach treba zlepšiť; 

X. keďže športovci, najmä mladiství, čelia rastúcim ekonomickým tlakom a zaobchádza sa 

s nimi ako s komoditami, a preto musia byť chránení pred všetkými formami násilia a 

diskriminácie, ku ktorým môže dochádzať počas ich účasti na športových aktivitách; 

Y. keďže v kolektívnych športoch v Európe existuje rastúci, znepokojivý trend vlastníctva 

treťou stranou, keď hráčov, ktorí sú často veľmi mladí, čiastočne alebo úplne vlastnia 

súkromní investori, a tak sa viac nemôžu rozhodovať o budúcom smerovaní svojej 

kariéry; 

Z. keďže zlé postupy súvisiace s agentmi a prestupmi hráčov viedli k prípadom prania 

špinavých peňazí, podvodom a zneužívaniu mladistvých; 

AA. keďže masový šport ponúka príležitosti na boj proti diskriminácii, posilnenie sociálneho 

začlenenia, súdržnosti a integrácie a významne prispieva k rozvoju prierezových 

zručností; 

AB. keďže čoraz viac klubov sa pri zostavovaní svojich tímov spolieha najmä na trh s 

prestupmi, pričom by mali venovať viac pozornosti trénovaniu na miestnej úrovni;  

AC. keďže šport sa považuje za základné právo pre všetkých a každý by mal mať rovnaké 

právo zapájať sa do pohybovej aktivity a športu; 

AD. keďže celkovo pohybová aktivita stagnuje napriek jednoznačným dôkazom toho, že 

zlepšuje zdravie ľudí, a to vrátane duševného zdravia, a pohodu, v dôsledku čoho majú 

členské štáty výrazné úspory, pokiaľ ide o verejné výdavky na zdravotníctvo, a napriek 

rastúcemu trendu v oblasti rekreačných športov, ako je napríklad behanie, ktoré sa 

uskutočňuje mimo organizovanej štruktúry; 

AE. keďže športové podujatia a aktivity, a najmä významné medzinárodné súťaže, 

prezentujú prínosy športu a majú pozitívny sociálny, ekonomický a environmentálny 

vplyv;  

AF. keďže národné tímy zohrávajú kľúčovú úlohu, nielen pokiaľ ide o posilňovanie 

národnej identity a inšpirovanie mladých športovcov k dosahovaniu najvyšších 

športových výkonov, ale aj pokiaľ ide o podporu solidarity s masovým športom; 

AG. keďže ďalšie vzdelávanie a odborná príprava športovcov sú kľúčové pre ich prípravu na 

kariéru po skončení športovej dráhy; 

AH. keďže investície do odbornej prípravy a vzdelávania mladých talentovaných športovcov 

a ich propagácia na miestnej úrovni sú dôležité pre dlhodobý rozvoj a spoločenskú 

úlohu športu; 



 

 

AI. keďže dobrovoľníci sú hlavnou oporou organizovaného športu a zabezpečujú rozvoj a 

dostupnosť športových činností, najmä na miestnej úrovni; keďže navyše predstavuje 

ďalšiu výbornú možnosť odbornej prípravy pre mladých ľudí v medzinárodnom 

meradle a v súvislosti s programami spolupráce a rozvoja v oblastiach mimo územia 

EÚ, kde je potrebné posilniť sociálny dialóg a podporovať vonkajšiu politiku EÚ; 

AJ. keďže šport predstavuje vo svojom najširšom zmysle slova systém hodnôt komunity a 

tieto hodnoty sú základom spoločného jazyka, ktorý presahuje kultúrne a jazykové 

bariéry; keďže šport môže napomáhať a mal by sa považovať za príležitosť na 

posilňovanie dialógu a solidarity s tretími krajinami, na celosvetové presadzovanie 

ochrany základných ľudských práv a slobôd a na podporovanie vonkajšej politiky EÚ; 

AK. keďže porušovanie práv duševného vlastníctva športových organizácií vrátane 

digitálneho pirátstva, najmä nelicencovaný živý prenos športových podujatí, vzbudzujú 

vážne obavy o dlhodobé financovanie športu na všetkých úrovniach; 

AL. keďže slobodu tlače treba zabezpečiť na všetkých športových podujatiach; 

AM. keďže šport môže prispievať k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020; 

Čestnosť a dobrá správa v športe 

1. opakuje, že boj proti korupcii v športe si vyžaduje nadnárodné úsilie a spoluprácu medzi 

všetkými zainteresovanými stranami vrátane verejných orgánov, orgánov presadzovania 

práva, športového odvetvia, športovcov a priaznivcov; 

2. vyzýva medzinárodné, európske a národné športové organizácie, aby sa zaviazali 

dodržiavať postupy dobrej správy a rozvíjať kultúru transparentnosti a udržateľné 

financovanie, a to zverejňovaním finančných záznamov a výkazov svojej činnosti 

vrátane povinnosti zverejňovania odmien špičkových manažérov a obmedzení trvania 

funkčného obdobia; 

3. zastáva názor, že rozvíjanie kultúry transparentnosti musí byť doplnené o lepšie 

rozdelenie právomocí v rámci športových riadiacich orgánov, lepšie rozdelenie medzi 

obchodnými a charitatívnymi činnosťami a lepší vnútorný samoregulačný postup s 

cieľom odhaľovať, vyšetrovať a postihovať športové trestné činy a nezákonné činnosti v 

rámci športových organizácií; 

4. pripomína, že dobrá správa, ktorá by mala byť prioritu v nasledujúcom pracovnom 

pláne EÚ pre šport, musí byť podmienkou autonómie športových organizácií v súlade 

so zásadami transparentnosti, zodpovednosti, rovnakých príležitostí, sociálneho 

začleňovania a demokracie vrátane náležitého zapojenia zainteresovaných strán; 

5. zdôrazňuje potrebu politiky nulovej tolerancie korupcie a iných druhov trestnej činnosti 

v športe; 

6. zdôrazňuje, že uplatňovanie zásad dobrej správy v športe spolu s monitorovaním, 

dohľadom a vhodnými právnymi prostriedkami je kľúčovým faktorom pomoci pri 

odstraňovaní korupcie a iných nekalých praktík; 

7. vyzýva Komisiu, členské štáty, športové organizácie a uchádzajúce sa subjekty, aby 

zabezpečili, aby sa pri uchádzaní o usporiadanie významných podujatí dodržiavali 



 

 

normy dobrej správy, ľudské a pracovné práva a demokratické zásady s cieľom zaručiť 

pozitívny sociálny, hospodársky a environmentálny vplyv na miestne spoločenstvá a 

zároveň rešpektovať rozmanitosť a tradície všetkých účastníkov, aby sa zabezpečil 

udržateľný odkaz a dôveryhodnosť športu;  

8. zastáva názor, že krajiny, ktoré sa uchádzajú o usporiadanie alebo usporadúvajú 

športové podujatia, musia uplatňovať sociálne, environmentálne a hospodársky 

zodpovedné plánovanie, organizovanie, vykonávanie, účasť a sledovanie týchto 

podujatí; vyzýva športové organizácie a krajiny, ktoré usporadúvajú takéto podujatia, 

aby sa vyhýbali neželaným zmenám v životnom prostredí miestnych obyvateľov 

vrátane vysídľovania miestneho obyvateľstva; 

9. vyzýva Komisiu, aby zostavila určitý súbor záväzkov a preskúmala možnosť vytvoriť 

kódexy správania v oblasti dobrej správy a čestnosti v športe; zastáva názor, že by 

športové organizácie mali stanoviť transparentné pravidlá, etické normy a kódex 

správania pre svoje dozorné orgány, výkonné výbory a členov, ako aj operačné politiky 

a postupy, ktoré by zaručili nezávislosť a dodržiavanie zavedených pravidiel; je 

presvedčený, že preskúmanie nových nástrojov spolupráce medzi vládami, športovými 

organizáciami a EÚ pomôže pri riešení niektorých zo súčasných výziev v odvetví 

športu; 

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby financovanie športu z verejných prostriedkov bolo 

podmienené dodržiavaním stanovených a verejne dostupných minimálnych noriem v 

oblasti správy, monitorovania a podávania správ; 

11. je presvedčený o tom, že zlepšenie dobrej správy a čestnosti v športe si vyžaduje zmenu 

postoja všetkých zainteresovaných strán; podporuje iniciatívy prijaté športovými 

organizáciami a inými zúčastnenými stranami na zlepšenie noriem správy v športe a 

prehĺbenie dialógu a spolupráce s miestnymi a národnými orgánmi; 

12. vyzýva športové organizácie, aby do roku 2018 predložili a následne riadne uplatnili 

konkrétne návrhy na zlepšenie noriem dobrej správy pre športové organizácie, riadiace 

orgány v oblasti športu a ich členské združenia a aby zverejnili výsledky; zdôrazňuje, že 

primerané monitorovanie je v tejto súvislosti kľúčové;  

13. vyzýva členské štáty, aby stanovili špecifický trestný čin ovplyvňovania výsledkov 

zápasov a zabezpečili, aby ovplyvňovanie výsledkov zápasov a korupcia v športe boli 

predmetmi súdnych konaní a primeraných sankcií, pokiaľ sa tak ešte nestalo, pretože 

ovplyvňovanie výsledkov zápasov a manipulácia športových súťaží porušuje etiku a 

čestnosť športu a podlieha športovým sankciám ukladaným športovými orgánmi;  

14. poukazuje na to, že výzvy spojené s vyšetrovaním medzinárodných prípadov 

ovplyvňovania výsledkov zápasov si vyžadujú cezhraničnú výmenu informácií a 

spoluprácu medzi športovými orgánmi, štátnymi orgánmi a subjektmi pôsobiacimi v 

oblasti stávkovania v rámci vnútroštátnych platforiem s cieľom odhaľovať, vyšetrovať a 

stíhať ovplyvňovania výsledkov zápasov; vyzýva členské štáty, aby, ak tak ešte 

neurobili, zvážili vytvorenie špecializovaných prokuratúr zodpovedných za 

vyšetrovanie prípadov podvodov v športe; pripomína, že v štvrtej smernici o boji proti 

praniu špinavých peňazí sa zavádza požiadavka, aby poskytovatelia hazardných hier 

dôkladne kontrolovali transakcie zahŕňajúce vysoké sumy;  



 

 

15. naliehavo vyzýva Radu, aby našla riešenie, ktoré umožní EÚ a jej členským štátom 

podpísať a ratifikovať Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží, s cieľom 

ratifikovať ho a plne uplatňovať, a nalieha na Komisiu, aby podporovala a uľahčovala 

tento proces a zabezpečila, aby sa prijali účinné následné opatrenia;  

16. pripomína Komisii jej sľub vydať odporúčanie o výmene najlepších postupov pri 

predchádzaní a boji proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov v súvislosti so stávkami a 

naliehavo vyzýva Komisiu, aby toto odporúčanie okamžite zverejnila; 

17. vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje medziinštitucionálne väzby s Radou Európy a aby 

následne vypracovala koordinované operačné programy, prostredníctvom ktorých sa 

zabezpečí čo najefektívnejšie využívanie zdrojov; 

18. podporuje a ďalej nabáda na prevenciu, vzdelávanie, osvetové a informačné programy, 

ktoré by športovcom, trénerom, funkcionárom a zainteresovaným stranám na všetkých 

úrovniach poskytovali poradenstvo o hrozbe manipulácie s výsledkami zápasov, 

dopingu a ďalších otázok týkajúcich sa čestnosti vrátane rizík, ktoré môžu prinášať, a o 

spôsoboch, ako môžu nahlasovať pochybné prístupy; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby navrhli konkrétne opatrenia, ako sú pilotné programy a projekty, ktoré by boli 

zahrnuté do budúceho pracovného plánu EÚ a kládli by si za cieľ zabezpečiť, aby sa 

mladým ľuďom dostalo občianskej výchovy v oblasti športu v čo najnižšom veku;  

19. vyzýva Európsku komisiu, aby naďalej podporovala antidopingové projekty 

prostredníctvom programu Erasmus+ a zároveň posudzovala jeho vplyv a 

zabezpečovala, aby užitočným spôsobom dopĺňal existujúce systémy financovania v 

rámci antidopingovej politiky; 

20. vyzýva Európsku komisiu, aby prostredníctvom programu Erasmus+ podporovala dobrú 

správu v projektoch riadenia v oblasti športu; 

21. vyzýva členské štáty, aby podporovali dopingové kontroly, vnútroštátne testovacie 

programy a právne predpisy umožňujúce koordináciu a výmenu informácií medzi 

štátnymi orgánmi, športovými organizáciami a antidopingovými agentúrami; vyzýva 

členské štáty, aby umožnili týmto agentúram zaviesť rozsiahle programy monitorovania 

v oblasti dopingu a spracúvať údaje a vymieňať si ich v súlade so súčasnými a budúcimi 

pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov; 

22. pripomína význam Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) pre monitorovanie a 

koordináciu antidopingových politík a pravidiel po celom svete; vyzýva členské štáty a 

Komisiu, aby úzko spolupracovali s agentúrou WADA a Radou Európy s cieľom 

účinnejšie predchádzať dopingu a bojovať proti nemu posilnením právnych a 

politických záväzkov Svetového antidopingového kódexu (WADAC); vyzýva EÚ, aby 

nabádala k výmene informácií a najlepších postupov v oblasti zdravia a politík 

prevencie v rámci boja proti dopingu na celom svete;  

23. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali a uľahčovali rokovania o dohodách medzi 

krajinami, na základe ktorých by mohli riadne autorizované tímy na kontrolu dopingu z 

iných krajín vykonávať testovanie, pričom by v súlade s medzinárodným dohovorom 

proti dopingu v športe rešpektovali základné práva športovcov; 

24. zastáva názor, že doping je čoraz väčším problémom aj v odvetví rekreačného športu, 



 

 

kde sú potrebné vzdelávacie a informačné kampane a skúsení a profesionálni inštruktori 

a tréneri, ktorí by pomáhali podporovať zdravé správanie týkajúce sa dopingu; 

25. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby úzko spolupracovali s agentúrou WADA a Radou 

Európy pri vymedzení politiky na ochranu oznamovateľov; 

26. nabáda športové organizácie a vnútroštátne verejné orgány, aby vytvárali koordinované 

antidopingové systémy na cezhraničné monitorovanie a aby prijali konkrétne opatrenia 

proti výrobe nelegálnych látok zvyšujúcich výkonnosť a obchodovaniu s týmito látkami 

v športovom svete; 

27. víta nový Dohovor Rady Európy o integrovanej bezpečnosti, ochrane a službách 

prístupu na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach a nalieha na členské 

štáty, aby ho bezodkladne podpísali a ratifikovali; opätovne predkladá návrh na 

zavedenie vzájomného uznávania zákazov vstupu na štadióny v Európe a výmeny 

súvisiacich údajov; 

28. vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby, ako si prostredníctvom existujúcich sietí 

vymieňať informácie o násilí v športe; 

29. konštatuje, že hrozba terorizmu si vyžaduje nové úsilie na zabezpečenie prevádzkovej 

ochrany a bezpečnosti počas športových podujatí; 

30. zdôrazňuje, že športové orgány by mali nezávislým spravodajským médiám zabezpečiť 

potrebný prístup a príležitosti na zhromažďovanie správ na všetkých športových 

podujatiach, aby si mohli plniť svoju úlohu dôležitých a kritických pozorovateľov 

športových podujatí a administratívy v oblasti športu; 

31.  dôrazne odsudzuje akékoľvek formy diskriminácie v športe, na ihrisku aj mimo neho, a 

zdôrazňuje potrebu predchádzať takémuto správaniu na všetkých úrovniach, zlepšiť 

nahlasovanie a monitorovanie takýchto incidentov a podporovať základné hodnoty, ako 

sú rešpekt, priateľstvo, tolerancia a fair play; zastáva názor, že športové organizácie 

dodržiavajúce vysoké normy dobrej správy sú schopné lepšie propagovať spoločenskú 

úlohu športu a bojovať proti rasizmu, diskriminácii a násiliu;  

32. pripomína potrebu posilniť boj proti obchodovaniu s ľuďmi v športe, najmä 

obchodovaniu s deťmi; 

33. víta dobré samoregulačné postupy, ako je napríklad iniciatíva finančnej fair play, keďže 

podnecujú ekonomickejšiu racionálnosť a lepšie normy finančného hospodárenia v 

profesionálnom športe so zameraním na dlhodobú perspektívu namiesto tej krátkodobej, 

čím prispievajú k zdravému a udržateľnému rozvoju športu v Európe; zdôrazňuje, že 

iniciatíva finančnej fair play prispela k lepším normám finančného riadenia a mala by sa 

preto dôrazne uplatňovať;  

34. víta transparentné a udržateľné investície do športu a športových organizácií za 

predpokladu, že podliehajú prísnym kontrolám a požiadavkám na zverejňovanie a 

nepoškodzujú čestnosť súťaží a športovcov; 

35. považuje model vlastníctva, v ktorom si členovia klubov zachovávajú kontrolu nad 

klubom (podľa pravidla 50 + 1), za najlepší postup v EÚ a vyzýva členské štáty, 

športové riadiace orgány, národné federácie a ligy, aby začali konštruktívny dialóg a 



 

 

výmenu názorov, pokiaľ ide o tento model; 

36. zdôrazňuje, že športovci, a najmä maloletí, musia byť chránení pred nekalými 

praktikami, ako je vlastníctvo treťou stranou, ktoré vyvolávajú početné otázky v oblasti 

čestnosti a širšie etické obavy; podporuje rozhodnutia riadiacich orgánov zakázať 

vlastníctvo hráčov treťou stranou a vyzýva Komisiu, aby zvážila zákaz vlastníctva 

hráčov treťou stranou v rámci právnych predpisov EÚ a vyzýva členské štáty, aby 

prijali doplňujúce opatrenia na riešenie práv športovcov; 

37. domnieva sa, že opätovné posúdenie pravidiel na podporu miestnych hráčov sa 

vyžaduje s cieľom rozšíriť príležitosti pre mladých talentovaných hráčov, aby mohli 

hrať v prvých tímoch svojich klubov, čím by sa zlepšila konkurenčná rovnováha v celej 

Európe; 

38. vyzýva riadiace orgány a vnútroštátne orgány na všetkých úrovniach, aby prijali 

opatrenia, ktoré by zaručili kompenzáciu pre tréningové kluby s cieľom podnecovať 

nábor a tréning mladých hráčov v súlade s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Bernard 

zo 16. marca 2010; 

39. potvrdzuje svoju podporu európskemu modelu organizovaných športov, v ktorom 

zohrávajú hlavnú úlohu federácie, pretože zabezpečuje rovnováhu medzi mnohými 

odlišnými záujmami všetkých zainteresovaných strán, akými sú športovci, hráči, kluby, 

ligy, združenia a dobrovoľníci, s vhodným a demokratickým zastúpením a 

mechanizmami na zabezpečenie transparentnosti v rozhodovacom procese a s otvorenou 

súťažou založenou na športových výkonoch; vyzýva k väčšej finančnej solidarite na 

všetkých úrovniach;  

40. víta každoročné športové fórum EÚ, ktoré podporuje dialóg so zainteresovanými 

stranami z medzinárodných a európskych športových federácií, olympijského hnutia, 

európskych a národných zastrešujúcich športových organizácií a iných organizácií 

spojených so športom; poukazuje na to, že treba ešte viac zlepšiť štruktúru dialógu so 

zainteresovanými stranami, funkcie fóra a opatrenia prijímané v nadväznosti na 

diskusiu; 

41. víta úsilie Komisie a všetkých zainteresovaných strán o podporu sociálneho dialógu v 

športe, ktorý je vynikajúcou príležitosťou zabezpečiť rovnováhu medzi základnými a 

pracovnými právami športovcov a hospodárskou povahou športu, a to zapojením 

všetkých zainteresovaných strán vrátane sociálnych partnerov do diskusie a uzatvárania 

dohôd; uznáva povinnosť športových organizácii zaviazať sa k rozvíjaniu kultúry 

transparentnosti; trvá na tom, aby EÚ aktívne podporovala minimálne pracovné normy 

pre profesionálnych športovcov v celej Európe;  

42. opätovne vyzýva na zriadenie registrov transparentnosti pre platby pre športových 

agentov, ktoré by sa opierali o účinný monitorovací systém, ako je klíringové centrum 

pre platby a primerané sankcie, ktoré by ukladali príslušné športové orgány, a to v 

spolupráci s príslušnými verejnými orgánmi a s cieľom bojovať proti nekalým 

praktikám agentov; opätovne žiada zavedenie licencií pre športových agentov a ich 

registrácie a stanovenie minimálnej úrovne kvalifikácie; vyzýva Komisiu, aby 

nadviazala na závery svojej štúdie o športových agentoch v Európskej únii, najmä 

pokiaľ ide o poznámku, že agenti zohrávajú kľúčovú úlohu vo finančných tokoch, ktoré 

často nie sú transparentné, a tým sú náchylní vykonávať nezákonnú činnosť; 



 

 

43. je presvedčený, že integrovaný prístup k rodovej rovnosti v športe môže pomôcť 

predchádzať stereotypom a vytvárať priaznivé spoločenské prostredie pre všetkých; víta 

iniciatívy, ktoré podporujú rodovú rovnosť a vyrovnané zastúpenie na rozhodovacích 

pozíciách v športe, umožňujú športovkyniam zosúladenie ich rodinného a 

profesionálneho športového života a usilujú sa o zmenšovanie rodového rozdielu v 

platoch a vo výške odmien, ako aj akýchkoľvek stereotypov a obťažovania v športe; 

vyzýva športové organizácie, aby venovali osobitnú pozornosť rodovému rozmeru 

podporovaním účasti žien v športe; 

Sociálne začleňovanie, sociálna funkcia a dostupnosť športu 

44. je presvedčený, že investovanie do športu nám pomôže vybudovať zjednotené a 

inkluzívne spoločnosti, odstrániť prekážky a umožniť ľuďom rešpektovať sa navzájom 

prostredníctvom stavania mostov medzi kultúrami a etnickými a sociálnymi rozdielmi a 

podporovať pozitívne posolstvo spoločných hodnôt, ako sú vzájomný rešpekt, 

tolerancia, súcit, vedenie, rovnosť príležitostí a zásada právneho štátu; 

45. víta nadnárodné športové podujatia, ktoré sa doteraz konali v rôznych európskych 

krajinách, keďže prispievajú k podpore kľúčových spoločných hodnôt EÚ, ako sú 

pluralita, tolerancia, spravodlivosť, rovnosť a solidarita; pripomína, že športové aktivity 

a podujatia podporujú cestovný ruch v rámci európskych miest a území; 

46. vyzdvihuje hodnotu prierezových zručností získaných prostredníctvom športu ako 

súčasti neformálneho a informálneho vzdelávania a naďalej zdôrazňuje súvislosť medzi 

zamestnateľnosťou, vzdelávaním a odbornou prípravou v športe; 

47. zdôrazňuje úlohu športu pri začleňovaní a integrácii znevýhodnených skupín; víta 

iniciatívy poskytujúce utečencom, migrantom a žiadateľom o azyl možnosť súťažiť na 

športových súťažiach;  

48. zdôrazňuje význam vzdelávania prostredníctvom športu a potenciál športu pomáhať 

sociálne zraniteľným mladistvým nájsť opäť správnu cestu; uznáva význam masového 

športu v oblasti prevencie radikalizácie a boja proti nej a nabáda k iniciatívam v tejto 

oblasti a podporuje ich; víta dva pilotné projekty, ktoré prijal Európsky parlament: Šport 

ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania utečencov a Monitorovanie a 

koučovanie prostredníctvom športu zamerané na mladistvých, ktorým hrozí riziko 

radikalizácie; 

49. pripomína, že mladí európski športovci často čelia výzve, ako skombinovať svoju 

športovú kariéru so vzdelávaním a prácou; uznáva, že vyššie vzdelanie a odborná 

príprava sú kľúčové pre maximalizáciu budúceho začlenenia vrcholových športovcov 

do trhu práce; podporuje zavádzanie efektívnych systémov dvojitej kariéry s 

minimálnymi nárokmi na kvalitu a zodpovedajúce monitorovanie pokroku programov 

týkajúcich sa dvojaký kariéry v Európe, ako aj poskytovanie poradenských služieb v 

oblasti kariéry prostredníctvom dohôd s univerzitami či vysokými školami; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby uľahčovali cezhraničnú mobilitu športovcov, zosúladili 

uznávanie kvalifikácií v oblasti športu a vzdelávania vrátane neformálneho a 

informálneho vzdelania získaného prostredníctvom športu a rozšírili výmenu 

osvedčených postupov; 

50. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť udržateľnú finančnú podporu pre výmenné programy EÚ 



 

 

zamerané na dvojitú kariéru prostredníctvom kapitoly Šport v programe Erasmus+na 

úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby v spolupráci so 

vzdelávacími inštitúciami podporovali cezhraničnú výmenu športovcov a poskytovali 

im prístup k športovým štipendiám;  

51. podporuje mobilitu koučov a ďalších poskytovateľov služieb (ako sú napríklad 

fyzioterapeuti a poradcovia v oblasti dvojitej kariéry) a výmenu osvedčených postupov 

so zameraním na uznávanie kvalifikácií a technických inovácií; 

52. vyzýva športové organizácie, aby spolu s členskými štátmi podporovali minimálne 

normy pre koučov, ktoré zahŕňajú kontroly záznamov vedených v registri trestov, 

odbornú prípravu v oblasti ochrany maloletých a zraniteľných dospelých, ako aj v 

oblasti predchádzania dopingu a ovplyvňovania výsledkov zápasov a boja proti nim; 

53. zdôrazňuje, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je nedostatočná 

pohybová aktivita štvrtým najčastejším rizikovým faktorom celosvetovej úmrtnosti, 

ktorá má značný priamy a nepriamy sociálny a hospodársky vplyv na členské štáty a ich 

náklady; je znepokojený skutočnosťou, že bez ohľadu na značné náklady vynaložené na 

podporu pohybovej aktivity a napriek jej výraznému vplyvu na všeobecný zdravotný 

stav úroveň pohybovej aktivity v niektorých členských štátoch klesá; 

54. vyzýva športové organizácie a členské štáty, aby spolupracovali na podpore 

zamestnanosti a mobility koučov, ktorí sa snažia pracovať v celej EÚ, prostredníctvom 

záväzku zabezpečovať kvalitu kontrol trénerských kompetencií a noriem v oblasti 

kvalifikácií a odbornej prípravy; 

55. povzbudzuje členské štáty a Komisiu k tomu, aby spravili z pohybovej aktivity politickú 

prioritu v nasledujúcom pracovnom pláne EÚ pre šport, a to najmä pre mladých ľudí a 

zraniteľné spoločenstvá zo sociálne znevýhodnených oblastí, kde je zapájanie sa do 

pohybových aktivít nízke; 

56. vyzýva medzinárodné a národné federácie a ďalších poskytovateľov vzdelávania, aby 

zabezpečili, aby sa otázky týkajúce sa čestnosti v športe zahrnuli do učebných osnov v 

rámci kvalifikácií v oblasti športového koučingu; 

57. zdôrazňuje, že podpora telesnej výchovy na školách je pre deti základným východiskom 

na získavanie životných zručností, postojov, hodnôt, poznatkov a pochopenia, ako aj 

celoživotného zapájania sa do pohybových aktivít; pripomína, že účasť na športových 

aktivitách na univerzitách, ako aj účasť starších ľudí zohráva kľúčovú úlohu pri 

zachovaní zdravého životného štýlu a podporovaní sociálnej interakcie; 

58. berie ohľad na skutočnosť, že obyvateľstvo EÚ starne a že je preto potrebné venovať 

osobitnú pozornosť priaznivému vplyvu, ktorý môže mať pohybová aktivita na zdravie 

a pohodu starších ľudí; 

59. zdôrazňuje skutočnosť, že šport a pohybová aktivita by sa mali lepšie propagovať v 

rôznych politických sektoroch; nabáda miestne orgány a obce v celej Európe, aby 

podporovali rovnaký prístup k pohybovým aktivitám; odporúča členským štátom a 

Komisii, aby prostredníctvom primeraných politík a programov v oblasti zdravia 

zameraných na každodenný život podnecovali občanov k pravidelnejším pohybovým 

aktivitám; 



 

 

60. nabáda členské štáty, aby vo vyššej miere podporovali šport v sociálne vylúčených 

skupinách a medzi ľuďmi žijúcimi v sociálne znevýhodnených oblastiach, kde je 

zapájanie sa do pohybových aktivít nízke, a aby posilnili spoluprácu s MVO a školami 

aktívnymi v tejto oblasti, najmä pri územnom plánovaní a výstavbe športových 

zariadení, aby sa zohľadnili osobitné potreby verejnosti a najmä zraniteľných skupín; 

vyzýva členské štáty, aby zabezpečili úplný a rovnaký prístup k verejným športovým 

zariadeniam vo všetkých oblastiach a aby podporovali zakladanie nových športových 

klubov najmä vo vidieckych a znevýhodnených mestských oblastiach;  

61. zdôrazňuje, že ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať rovnaký prístup ku 

všetkým športovým zariadeniam, ako aj k dopravným prostriedkom a ďalšiemu 

vybaveniu – vrátane kompetentných podporných zamestnancov – ktoré tento prístup 

vyžaduje, a vyzýva na väčšiu integráciu všetkých zložiek týkajúcich sa športu v súlade 

so zásadou, že športové zariadenia by mala byť prístupné všetkým; naliehavo vyzýva 

členské štáty, aby vykonávali inkluzívne športové programy pre osoby so zdravotným 

postihnutím na školách a univerzitách vrátane poskytovania vyškolených trénerov a 

prispôsobených programov pohybovej aktivity, a to už na nižšej úrovni na školách, aby 

sa žiaci a študenti so zdravotným postihnutím mohli zapájať do hodín telesnej výchovy 

a mimoškolských športových aktivít; 

62. uznáva zásadnú úlohu medzinárodných paraolympijských hier pri zvyšovaní 

informovanosti, boji proti diskriminácii a podporovaní prístupu k športu pre osoby so 

zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o 

začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do športových aktivít a zvýšili viditeľnosť a 

vysielanie paraolympijských hier a iných súťaží zahŕňajúcich športovcov so zdravotným 

postihnutím vo verejných médiách; 

63. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, aby deti športovali v bezpečnom 

prostredí; 

64. víta iniciatívy prijaté na podporu začleňovania, integrity a dostupnosti v športe 

prostredníctvom používania nových technológií a inovácií; 

65. víta úspech Európskeho týždňa športu, ktorého cieľom je podporovať športové a 

pohybové aktivity a zdravší životný štýl pre všetkých v celej Európe bez ohľadu na vek, 

pôvod alebo fyzickú kondíciu, a vyzýva všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 

naďalej podporovali túto iniciatívu a súčasne zabezpečili, aby bola prístupná čo 

najširšiemu publiku najmä na školách;  

66. domnieva sa, že tradičné športy sú súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva; 

67. víta štúdiu Komisie o špecifickom charaktere športu; vyzýva Komisiu a športové 

organizácie, aby zvážili ďalšie kroky na rozvíjanie špecifického charakteru športu; 

68. zdôrazňuje, že financovanie je dôležitým nástrojom politiky EÚ používaným na 

zlepšovanie kľúčových oblastí činnosti EÚ v rámci športu; vyzýva Komisiu, aby 

pridelila viac rozpočtových prostriedkov na šport v rámci programu Erasmus+ so 

zameraním na masový šport a vzdelávanie a zvýšila jeho viditeľnosť a dostupnosť s 

cieľom zlepšiť začleňovanie športu do ostatných programov financovania, ako sú 

napríklad európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) alebo program v oblasti 

zdravia; vyzýva na lepšiu komunikáciu medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom 



 

 

efektívnejšie využiť tieto prostriedky a znížiť na minimum administratívnu záťaž pre 

masové športové organizácie; 

69. nabáda členské štáty a Komisiu, aby podporovali opatrenia a programy presadzujúce 

mobilitu, účasť, vzdelávanie, rozvoj zručností a odbornú prípravu dobrovoľníkov v 

športe, ako aj uznanie ich práce; odporúča výmenu osvedčených postupov v oblasti 

dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom podania pomocnej ruky, pokiaľ ide o 

podporovanie nárastu pestovania športu a šírenie jeho kultúry, a to aj prostredníctvom 

položiek z programu Erasmus+; 

70. žiada Komisiu, aby vydala usmernenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci v športe a 

zohľadnila sociálne, kultúrne a vzdelávacie ciele s cieľom vytvoriť väčšiu právnu istotu; 

v tejto súvislosti sa domnieva, že žiadne športové organizácie, najmä masové športové 

organizácie, by nemali byť diskriminované, keď sa uchádzajú o financovanie z 

verejných prostriedkov na vnútroštátnej a miestnej úrovni;  

71. považuje za veľmi dôležité, aby sa prostredníctvom mechanizmov finančnej solidarity v 

rámci športu vytvorilo potrebné prepojenie medzi profesionálnym a amatérskym 

športom; v tejto súvislosti víta príspevky z národných lotérií pre masový šport a nabáda 

členské štáty, aby od prevádzkovateľov stávkových kancelárií s licenciou vyžadovali 

povinné a spravodlivé finančné odvody pre masový šport a projekty zamerané na 

zlepšenie masového prístupu k športu s cieľom zabezpečiť jeho udržateľnosť, 

transparentnosť a vysledovateľnosť, a to ako doplnok k finančnému príspevku 

získanému z predaja mediálnych a vysielacích práv; 

72. tvrdí, že predaj televíznych práv na centralizovanom, exkluzívnom a územnom základe 

so spravodlivým rozdelením príjmov má zásadný význam pre udržateľné financovanie 

športu na všetkých úrovniach a zabezpečenie rovnakých podmienok; 

73. zdôrazňuje, že porušovanie práv duševného vlastníctva v športe predstavuje hrozbu pre 

jeho dlhodobé financovanie; 

74. odporúča členským štátom, aby zaviedli a aktívne využívali svoje daňové systémy na 

podporu oslobodenia od DPH, daňové úľavy a iné formy finančných stimulov v oblasti 

masového športu; uznáva, že pravidlá štátnej pomoci by sa nemali na takúto podporu 

uplatňovať; 

75. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyčlenili viac finančných prostriedkov na 

otváranie verejných športovísk a ihrísk s cieľom podporiť ľahký prístup k masovému 

športu; 

76. domnieva sa, že udržateľnosť a ochrana životného prostredia by mali byť 

neoddeliteľnou súčasťou športových podujatí a zainteresované strany z oblasti športu by 

mali prispievať ku globálnemu programu 2030 zameranému na ciele trvalo 

udržateľného rozvoja; 

77. nabáda národné olympijské výbory a športové federácie členských štátov, aby na 

medzinárodných športových podujatiach používali vlajku a symbol Európskej únie 

spolu s jednotlivými národnými vlajkami a symbolmi; 

78. zdôrazňuje, že šport je silným faktorom pri vytváraní a posilňovaní pocitu miestnej, 

národnej a dokonca európskej príslušnosti; 



 

 

79. zdôrazňuje význam zabezpečovania úplnej transparentnosti vlastníctva v 

profesionálnych športových kluboch; 

o 

o     o 

80. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a 

parlamentom členských štátov a európskym, medzinárodným a národným športovým 

federáciám a ligám. 

 

 

 


