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Úvod

Cieľom projektu #GoodGovernanceSport je nájsť 
spôsob, ako analyzovať, zhromažďovať a podporo-
vať postupy na riadne zviditeľnenie prijatých roz-
hodnutí, zúčastnených aktérov na rozhodovaní a 
transparentnosti verejného financovania v športo-
vých organizáciách.

Európske, národné, miestne športové organizácie 
a federácie a takisto aj orgány na riadenie športu 
na všetkých úrovniach musia uskutočniť potrebné 
reformy, ako už začali mnohé európske športové 
organizácie podpísaním vyhlásenia o dobrej sprá-
ve vecí v športe (predložené v Bruseli v septembri 
2016 a podpísané projektovým koordinátorom - 
BSDA na Malte v marci 2017). Športové orgány boli 
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vyzvané, aby sa zaviazali presadzovať a uplatňovať základné zásady dobrej sprá-
vy vecí v oblasti športu: integritu, transparentnosť, zodpovednosť, demokraciu a 
inkluzívnosť, avšak tento krok je len začiatkom procesu, v ktorom sa šport stane 
kompatibilným v dynamickom svete.

Až do súčasnosti sa v celej Európe vynakladá úsilie na zvýšenie noriem riadenia 
v oblasti športu, najmä na zásady demokracie, transparentnosti, zodpovednos-
ti pri rozhodovaní a inkluzívneho zastúpenia zainteresovaných strán. Vzhľadom 
na veľkú rozmanitosť športových štruktúr v rôznych európskych krajinách sa EÚ 
usiluje o posilnenie organizácie športu v Európe. Správnym prístupom by malo 
byť poskytnutie pridanej hodnoty práci na národnej úrovni zhromažďovaním a 
zdieľaním osvedčených postupov a poskytovaním praktických odporúčaní, ktoré 
prispejú k zvýšeniu noriem dobrej správy vecí v športe.

V rámci tohto projektu sa budú iniciovať a realizovať rôzne aktivity na podporu 
implementácie základných zásad dobrej správy vecí v oblasti športu - integrita, 
zodpovednosť, transparentnosť, demokracia, účasť a inkluzívnosť v športových 
organizáciách na európskej a národnej úrovni.

Na podporu udržateľnosti projektu #GoodGovernanceSport bola vytvorená aj 
táto prúručka s názvom Zodpovednosť a transparentnosť Príručka pre športové 
organizácie. Sú v nej spísané tipy a triky na zlepšenie webových stránok športo-
vých organizácií, ako nakladať s verejnými prostriedkami a ako zvýšiť transpa-
rentnosť a zodpovednosť športových organizácií na rôznych úrovniach. Príruč-
ka ďalej obsahuje aj niekoľko osvedčených postupov na vytvorenie „dokonalej“ 
webovej stránky a taktiež nápadov na zlepšenie organizačného manažmentu. 
Napokon sa tu nachádzajú aj tipy ako zastiť, aby si všetky zainteresované strany 
boli vedomé nášho procesu zodpovednosti. Príručka poukazuje na to, ako môže 
transparentnosť pomôcť pri vývoji organizácie spolu so zvýšením počtu spon-
zorov a podpory zo strany verejnosti a to každej organizácii, ktorá je v očiach 
verejnosti transparentná.  

aplikovaná metodológia:

•	 Analýza osvedčených postupov; 

•	 Porovnávanie webových stránok z iných sektorov a zvýraznenie osved-
čených postupov a ich možnej prenosnosti; 

•	 Metódy na zlepšenie webových stránok a aké informácie by mala naša 
webová stránka mať o našej organizácii; 

•	 Tipy a triky, ktoré sa ukázali ako efektívne v iných organizáciách a môžu 
byť aplikované aj na športové organizácie; 
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Táto príručka môže byť užitočným zdrojom pre vedenie športových organizácií, 
pretože zvýrazňuje bežné chyby, potreby spoločnosti v prípade spomínaných 
webových stránok a možnosti zlepšenia.  

dopad: Príručka môže byť užitočným nástrojom pre športových manažérov, 
osoby s rozhodovacou právomocou a taktiež aj pre riadenie. Presadzuje dobrú 
správu a poskytuje nápady a užitočné informácie pre všetky zainteresované strany 
v tomto sektore.  

prenosnosť: Obsah tejto príručky je prenosný aj do iných sektorov a môže 
byť použitý ako nástroj na aplikovanie dobrej správy v oblasti mládeže, vzdelania, 
kultúry, ekológie a iných. Taktiež môže byť použitý ako edukatívny materiál v 
športových školách a univerzitách. 



t e r m i n o l ó g i a
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dObré riadenie / vládnuTie / správa 
vecí (z angl. „gOOd gOvernance“): Riadny 
manažment procesov pri tvorbe a vykonávaní 
rozhodnutí na všetkých úrovniach organizácií 
podľa princípov transparentnosti, zodpovednosti, 
právneho štátu, rovnosti, inkluzívnosti, efektívnosti 
a účinnosti. Riadenie (governance) je „proces 
rozhodovania a proces, ktorým sa rozhodnutia 
implementujú (príp. neimplementujú)“.  Termín 
„governance“ sa môže vzťahovať na korporátne, 
medzinárodné, národné, miestne riadenie alebo 
na interakcie medzi rôznymi sektormi spoločnosti. 
Koncept „dobrého riadenia“ často vychádza z 
modelu porovnávania neefektívnych ekonomík 
alebo politických orgánov so životaschopnými 
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ekonomikami a politickými orgánmi.  Koncepcia sa zameriava na zodpovednosť 
vlád a riadiacich orgánov voči potrebám spoločnosti, na rozdiel od zamerania 
sa na potreby iba vybraných skupín v spoločnosti. Keďže západné liberálne 
demokratické štáty v Európe a Severnej Amerike sa často označujú za 
„najúspešnejšie“ v oblasti vládnutia, štandardy dobrého vládnutia sa často 
merajú v závislosti s týmito štátmi. Orgány v rozvinutých krajinách často vytvoria 
systém dobrého vládnutia v zmysle súboru požiadaviek, ktoré sú v súlade s 
organizačnou agendou. Avšak dobré vládnutie znamená mnoho rôznych vecí v 
mnohých rôznych kontextoch.

zOdpOvednOsť: Zodpovednosť odkazuje na situáciu, v ktorej je niekto 
zodpovedný za veci, ktoré sa stali a môže im poskytnúť uspokojivý dôvod. 
Princíp zodpovednosti je riadiacim kontrolným procesom v organizáciách, ktorý 
zaručuje, že sú potenciálne následky vyvodené za špecifické činy. Tieto následky 
môžu byť pozitívne alebo negatívne. V závislosti od výsledku, môže byť od danej 
osoby očakávané, aby si opravil(a) svoju chybu. Inými slovami, zodpovednosť sa 
vzťahuje na individuálnu zodpovednosť za vykonanú prácu a zodpovedanie sa 
kolegom a nadriadeným za svoj výkon. Princíp zodpovednosti neoddeliteľne 
patrí k dobrému vládnutiu vo verejnom, neziskovom a korporátnom sektore. 
Vo vedúcich profesionálnych úlohách zodpovednosť je uznanie a prevzatie 
zodpovednosti za akcie, produkty, rozhodnutia a politiky vrátane administratívy, 
riadenia a implementácie v závislosti na úlohe alebo postaveniu zamestnanca. 
Zodpovednosť zahŕňa aj povinnosť hlásiť, vysvetľovať a zodpovedať za následné 
následky. Keďže lídri často robia rozhodnutia s ďalekosiahlymi dôsledkami, 
zodpovednosť má podstatnú etickú zložku.

TransparenTnOsť: Transparentnosť v obchodnom alebo riadiacom 
kontexte je čestnosť a otvorenosť. Transparentnosť a zodpovednosť sa vo 
všeobecnosti považujú za dva hlavné piliere dobrého vládnutia. Dôsledkom 
transparentnosti je to, že všetky činnosti organizácie by mali byť dostatočne 
svedomité na to, aby prešli verejnou kontrolou. Čoraz viac sa stáva vďaka 
sociálnym médiám a inými komunikačným prostriedkom, že aj aktivity, ktoré 
majú byť tajomstvom, sa môžu dostať do povedomia verejnosti, napriek snahe 
organizácie udržať ich ukryté. Vo všeobecnosti je transparentnosťou kvalita toho, 
ako jednoducho sa dá vidieť do procesov a postupov v organizácii. Sekundárny 
význam sa vzťahuje na úplnú predvídateľnosť, ako napríklad v transparentnom 
systéme alebo programe, výstup je úplne predvídateľný od znalosti vstupu.

inTegriTa: Integrita je kvalita čestnosti a silných morálnych zásad alebo 
morálnej spravodlivosti. Je to osobná voľba držať seba samých v konzistentných 
štandardoch. V etike je integrita považovaná za čestnosť a pravdivosť alebo 
presnosť jednaní určitej osoby. Integrita môže stáť v opozícii voči pokrytectvu 
v tom zmysle, že integrita zahŕňa vnútornú konzistenciu ako cnosť a naznačuje, 
že strany, ktoré majú v sebe zjavne konfliktné hodnoty, by mali vyriešiť tento 
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rozpor alebo zmeniť svoje presvedčenie. Slovo integrita sa vyvinulo z latinského 
slova „integer“, čo znamená celé alebo úplné. V tomto kontexte znamená 
integrita v širšom slova zmysle „celistvosť“ odkazujúca na vlastnosti ako čestnosť 
a konzistencia. Vo všeobecnosti, človek môže usúdiť, že si ostatní zachovajú 
„integritu“ do tej miery, kým konajú podľa hodnôt, vier a princípov, ktoré tvrdia, 
že uchovávajú.

dOdržOvanie zásad právnehO šTáTu: Princíp právneho štátu je 
nejednoznačný termín, ktorý môže odkazovať na rôzne veci v rôznych kontex-
toch. V jednom kontexte termín označuje vládu podľa zákona. Nikto nemôže byť 
nariadený vládou, aby zaplatil občianskoprávne náhrady alebo utrpel trestné stí-
hanie s výnimkou prísneho dodržiavania ustálených a jasne definovaných záko-
nov a postupov. V druhom kontexte tento pojem znamená vládu podľa zákona. 
Žiadna inštitúcia vlády nie je nad zákonom a žiadny verejný činiteľ nemôže konať 
svojvoľne alebo jednostranne mimo zákona. V treťom kontexte termín znamená 
vládu podľa vyššieho zákona. Vláda nesmie presadzovať žiadne písomné zákony, 
ak nie sú v súlade s niektorými nepísanými všeobecnými zásadami čestnosti, 
morálky a spravodlivosti, ktoré presahujú ľudské právne systémy.

zameriavanie sa na kOnsenzus: Vo vláde, ktorá sa zameriava na dosiah-
nutie konsenzu, účastníci hľadajú to, čo najlepšie pre spoločnosť - nie nevyhnutne len 
to, čo chcú. Sú ochotní dosiahnuť kompromis, aby sa všetci mohli dohodnúť. Zákono-
darcovia, ktorí nemôžu dosiahnuť konsenzus, dokážu vládu zastaviť.

parTicipaTívne riadenie: Je posilnenie postavenia členov skupiny, 
ako sú zamestnanci spoločnosti alebo občania komunity, aby sa podieľali na roz-
hodovaní organizácie. Používa sa ako alternatíva k tradičným štruktúram ver-
tikálneho riadenia, ktoré sa ukázali byť menej účinné, keďže účastníci sa čoraz 
menej zaujímajú o to, čo od nich lídri očakávajú, pretože ich názory a úsilie nie je 
dostatočne uznané.

inkluzívne riadenie: Je vzorom postupov verejných manažérov, ktorý 
uľahčuje zapojenie verejných zamestnancov, odborníkov, verejnosti a politikov 
do spoločného riešenia verejných problémov alebo verejného záujmov. 

OTvOrená kOmunikácia: Otvorená komunikácia nastane vtedy, keď 
si všetky strany dokážu vzájomne vymeniť nápady, napríklad v rozhovore alebo 
diskusii. V podnikoch a organizáciách je otvorená komunikácia schopnosťou ko-
hokoľvek, za rovnakých podmienok a v rámci transparentnosti, získať prístup a 
zdieľať komunikačné zdroje na jednej úrovni, aby poskytovali služby s pridanou 
hodnotou na inej úrovni v architektúre komunikačných systémov. Jedným z naj-
dôležitejších cieľov otvorenej komunikácie je informovať zainteresované strany 
o tom, kam smeruje organizácia. Keď zamestnanci alebo dobrovoľníci pozna-
jú hodnoty a vízie vyššieho manažmentu, je potom jasnejšie, ako sa pracovné 
pozície zhodujú s celkovou štruktúrou a budúcnosťou organizácie. Otvorená 
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komunikácia môže fungovať vo forme napríklad súhrnu organizačných cieľov a 
politík od vyššieho manažmentu až po zamestnancov. Môže mať taktiež podo-
bu manuálu, ktorý komunikuje ciele a politiky a prekladá ich do každodenných 
pracovných postupov pre zamestnancov.

excelenTnOsť: Je kvalita, ktorú ľudia skutočne oceňujú, pretože je ťažké 
ju nájsť. Excelencia je kvalita niečoho vynikajúceho, znamená byť skutočne naj-
lepší v niečom. Basketbalová kariéra Michaela Jordana bola plná excelentnosti. 
Milujeme Picassa a Shakespeara za ich dokonalosť. Keď vidíte dokonalosť, mali 
by ste oceniť prácu, ktorá jej bola venovaná, keďže toľko vecí vo svete nedosahuje 
dokonalosti.

OrienTácia na výsledky: Odkazuje na hodnotenie, ktoré je zameriava 
skôr na produkt ako na proces. Akékoľvek úsilie, v ktorom je výsledok dôležitejší 
než akcia prijatá na dosiahnutie tohto výsledku, vhodne opisuje fenomény 
orientované na výsledky.

sTraTegické plánOvanie: Systematický proces predstavovania po-
žadovanej budúcnosti a preloženie tejto vízie do široko definovaných cieľov a 
postupných krokov na dosiahnutie týchto cieľov.

vízia: Úkon alebo sila vnímania očami; akt alebo moc predvídať to, čo sa 
stane alebo môže byť: prorocké videnie; vízia podnikateľa; skúsenosť, v ktorej sa 
osobnosť, vec alebo udalosť objavuje živo alebo dôveryhodne v mysli, hoci nie je 
v skutočnosti prítomná, často pod vplyvom božskej alebo inej sily.

manažmenT kvaliTy: Kontrola všetkých činností a úloh potrebných na 
udržanie požadovanej úrovne excelentnosti. Zahŕňa definovanie politiky kvality, 
vytváranie a implementáciu plánovania kvality a zabezpečenia, kontrolu a zlep-
šovanie kvality.

mOTivácia: Plánovanie, organizácia a personálne obsadenie nasleduje 
viaceré medziľudské prvky manažmentu: riadenie, monitorovanie a motivácia 
zamestnancov. V súčasnosti čelia manažéri náročnej úlohe hodnotenia 
zručností zamestnancov, prideľovania príslušných úloh, monitorovania pokroku 
a poskytovania stimulov na zvýšenie produktivity. Manažéri musia dôkladne 
chápať silné a slabé stránky každého zamestnanca, ako aj túžby a motiváciu, aby 
mohli tieto úlohy riadne plniť. 

Pochopiť motivačné teórie je v centre efektívneho riadenia zamestnancov. 
Na základne účinného spájania porozumenia motivačných faktorov 
zamestnancov s ich očakávaniami a zodpovednosťou manažéri efektívne 
využívajú ľudský kapitál, aby dosiahli vysokú úroveň efektívnosti a spokojnosti 
zamestnancov.



#goodgovernancesport 
výskum  
odborníkov - online 
aktivity športových  
organiZácií 
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projekt#goodgovernancesport dosiahol niekoľ-
ko udržateľných výsledkov, z ktorých prvý je sprá-
va o výskume dobrej správy v spomínanej oblasti. 
Správa o výskume sa skladá z rôznych fáz analýzy 
športovej organizácie a jej pôsobenia na verejnos-
ti, so zameraním na verejné webové stránky, kto-
ré sú pre občanov najjednoduchším spôsobom 
ako získať o organizácii informácie. Je založená 
na prieskume, v ktorom zainteresované strany 
poskytli presné informácie ohľadom dobrej špor-
tovej správy v ich vlastných organizáciách. Ďalšou 
súčasťou je nezávislý výskum, ktorý vykonali pro-
jektoví tímoví odborníci so zameraním na webové 
stránky minimálne štrnástich európskych športo-
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vých organizácií a aspoň dvoch národných športových organizácií na jednu part-
nerskú krajinu. Celkový počet je štrnásť, a to na základe nasledujúcich kritérií:  

•	 Webová stránka v anglickom jazyku pre európske športové organizácie 
a stránky v národnom jazyku / anglickom jazyku pre národné športové 
organizácie;

•	 Dostupné kontaktné informácie a odkaz na sociálne siete;

•	 Strategický cieľ organizácie - vízia a stratégia, ciele, míľniky, hodnoty;

•	 Zoznam členov organizácie (športové organizácie a kluby);

•	 Ochrana a bezpečnosť, začlenenie, antidiskriminačná politika organi-
zácie dostupná na webovej stránke;

•	 Stanovy alebo iný typ dostupných zakladajúcich dokumentov;

•	 Komunikačné kanály sprostredkujúce rozhodnutia manažmentu, rele-
vantnosť a obdobie aktualizácie;

•	 Zoznam členov vedenia / predstavenstva dostupný na internete (ďalej 
ako „vedenie“);

•	 Dodatočné informácie o členoch vedenia dostupné na internete. 
(Stručný životopis každého člena vedenia, vzdelanie a pracovné skúse-
nosti, rozsah povinností, vzťah k iným organizáciám, fotografia);

•	 Ďalšie štruktúry organizácie - konzultačná rada, kontrolná rada, dozor-
ný orgán;

•	 Proces zmeny vedenia organizácie a mandátu;

•	 Dostupné finančné správy a ich obsah (ak existuje), právna povinnosť 
zverejnenia finančnej správy (záleží od krajiny registrácie).

Štruktúra výskumu a vyhodnotenie úrovne zodpovednosti a transparent-
nosti, ktoré sú dostupné na verejnej webovej stránke organizácie, označilo kon-
zorcium za predmet analýzy národného a európskeho rozmeru počas úvodného 
zasadnutia (marec 2017 v Sofii). Partneri sa taktiež zhodli na hodnotiacej tabuľ-
ke, ktorá zobrazuje niekoľko parametrov na zhodnotenie a spracovanie údajov. 
Údaje zozbierané každým partnerom budú súčasťou nároného aj európskeho 
prieskumu. 

Na základe výsledkov troch fáz výskumu bola spísaná správa o výskume. 
Na jednej strane obsahuje analyzované a porovnávané výsledky medzi európ-
skymi športovými organizáciami a na druhej porovnávacie analýzy výsledkov 
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medzi národnými športovými organizáciami v partnerských krajinách. Táto sprá-
va je základom procesu sebavzdelávania, ktorý bude zhotovený pre osobné zdo-
konalenie športových lídrov a manažérov v Európe v rámci súčasného projektu. 
Výskum, ktorý vykonal tím projektu #GoodGovernanceSport zvýraznil niekoľko 
aspektov odporúčaní dobrej správy a to v transparentnosti v rozhodovacom pro-
cese a taktiež finančných aspektov vedenia na národnej a európskej úrovni v 
dvadsiatich ôsmich národných a dvadsiatich ôsmich európskych športových or-
ganizáciách.   

Údaje, ktoré boli odhalené vo výskume, sú napr.: 

•	 Takmer v 80% analyzovaných športových organizácií sa našlo jasné 
spojenie medzi ich webovými stránkami a sociálnymi kanálmi, ktoré 
používajú na komunikáciu svojich správ a nových informácií.

•	 44,6% analyzovaných športových organizácií uverejnilo na svojich we-
bových stránkach svoje strategické dokumenty, ako sú vízia, stratégia, 
ciele a míľniky.

•	 62,5% analyzovaných športových organizácií nezverejnilo hodnoty svo-
jej organizácie na svojej webovej stránke. Na národnej úrovni zabezpe-
čilo tieto údaje online iba 25% organizácií.

•	 76,8% analyzovaných webových stránok obsahuje zoznam členov or-
ganizácie, ktoré môžu byť verejne kontrolované.

•	 Iba 48,2% analyzovaných organizácií malo na svojich webových strán-
kach stopy bezpečnostných opatrení, antidiskriminačných a inkluzív-
nych politík a iniciatív, pričom viac ako polovica analyzovaných webo-
vých stránok neobsahovala žiadne informácie o takýchto politikách.

•	 71,4% všetkých analyzovaných organizácií uverejnilo na svojich webo-
vých stránkach svoj štatút alebo iný základný dokument, ktorý upra-
vuje, ako organizácia funguje, a ktorý ukazuje transparentnosť a otvo-
renú vládu.

•	 V 50% analyzovaných organizácií je k dispozícii samostatná sekcia 
správ určená na publikovanie rozhodnutí a správy o riadení organizá-
cie, pričom u polovici analyzovaných organizácií táto sekcia chýba.

•	 57,1% organizácií vôbec nezverejňovalo žiadne rozhodnutia rady na 
svojich verejných portáloch, pričom sa tieto informácie sotva dostali k 
výskumných pracovníkom projektu, ale aj k širokej verejnosti, ktorú by 
mohlo zaujímať, ako funguje konkrétna organizácia. 42,9% všetkých 
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analyzovaných organizácií uverejnilo tieto relevantné informácie, kto-
rých vývoj je možné sledovať v priebehu času.

•	 Informácie sú aktualizované minimálne každých šesť mesiacov iba 
pri 37,5% všetkých analyzovaných organizácií, zatiaľ čo 62,5% analyzo-
vaných športových štruktúr aktualizuje svoje webové stránky menej 
pravidelne alebo v niektorých prípadoch sa nenašli žiadne aktualizácie.

•	 Takmer 70% analyzovaných športových organizácií neuverejnilo žiadne 
dokumenty z ich schôdzí manažmentu - zápisnice alebo závery.

•	 83,9% z celkovo analyzovaných športových organizácií uverejnilo zo-
znam svojich riadiacich a správnych rád.

•	 Biografické informácie o členoch predstavenstva sú k dispozícii na 
33,9% analyzovaných webových stránok a chýbajú na 66,1% portálov.

•	 Informácie o vzdelaní a profesionálnych skúsenostiach členov správ-
nej rady až po ich súčasnú pozíciu v analyzovaných organizáciách, je 
prítomná len u 13 organizáciách (23,2%) a chýba v 43 organizáciách 
(76,8%).

•	 Len 9 organizácií (16,1%) zvážilo zverejnenie rozsahu zodpovednosti 
svojho manažmentu a 83,9% nezahŕňa takéto rozdelenie na svojich 
webových stránkach.

•	 Len 8 organizácií (14,3%) zverejnilo informácie o účasti / funkciách, kto-
ré zastupuje každý člen predstavenstva v iných inštitúciách, a v 48 ana-
lyzovaných štruktúrach (85,7%) chýbajú údaje o tomto indikátore.

•	 Takmer 70% analyzovaných športových organizácií vytvorilo podporné 
alebo kontrolné orgány a informácie o týchto štruktúrach a ich činnosti 
sú dostupné na verejných portáloch.

•	 64,3% analyzovaných organizácií neuverejnilo informácie týkajúce sa 
zmeny procesov a mandátu správnej rady.

•	 Publikovanie finančných správ bolo zverejnené na verejných portáloch 
12 analyzovaných organizácií (21,4%). Takmer 80% organizácií (78,6%) 
neuverejnilo takéto údaje.

•	 75% analyzovaných verejných platforiem národných a európskych 
športových organizácií nezahŕňa svoju výročnú správu. Výročná správa 
za rok od roku založenia organizácie je k dispozícii len pri 4 športových 
organizáciách, čo predstavuje 7,1% zo všetkých 56 analyzovaných fede-
rácií.
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•	 21,4% všetkých analyzovaných organizácií sprístupnilo informácie o ex-
terných zdrojoch financovania, ktoré tvoria ich rozpočet, zatiaľ čo 78,6% 
organizácií neuverejnilo dokumenty, ktoré by umožnili sledovať tieto 
údaje.
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Projektový tím pevne verí, že výskum bude slúžiť na zlepšenie verejných 
portálov športových organizácií a prispeje k celkovému zlepšeniu riadiacich proce-
sov v sektore športu. Úplnú výskumnú správu nájdete na webstránkach projektu:   
www.eusport.org/goodgovernance. 

Odprezentujte štruktúru vášho vedenia a organizácie.

buďte transparentný - zaistite, aby boli vaše stanovy, rozhodnutia rady a 
finančné dokumenty zverejnené.

podeľte sa o vaše hodnoty a antidiskriminačné zásady.



osvedčené postupy 
v Zodpovednosti a 
transparentnosti -  
analýZa  
osvedčených  
postupov 



eusport.org/GoodGovernance          #GoodGovernanceSport          FB/groups/GoodGovernanceSport
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Počas realizácie prieskumu #GoodGovernanceSport bolo objavených a 
zaznamenaných veľa osvedčených postupov, ktoré aplikuje športový sektor na 
zabezpečenie zodpovednosti a transparentnosti. V nasledujúcej časti je uvede-
ných niekoľko z nich. Projektový tím verí, že poslúžia ako inšpirácia pre ostatné 
športové organizácie a federácie a pomôžu im v zlepšení ich pôsobenia na ve-
rejnosti, a to zameraním sa na ľahkú dostupnosť ich aktivít, rozhodnutí a finanč-
ných transakcií.   

Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: verejný priestor (diavgeia) poskytnutý vládou na 
zverejnenie rozhodnutí a finančných správ

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Národný športový štadión Thessaloniki (National Sport 
Stadiums of Thessaloniki) - Verejná organizácia

Webová stránka: https://www.eakth.gr/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Zverejňovanie rozhodnutí predstavenstva 

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

„DIAVGEIA“ je iniciatíva programu transparentnosti v 
Grécku. Od 1. októbra 2010 sú všetky vládne inštitúcie po-
vinné zverejniť ich činnosti a rozhodnutia na internete so 
špeciálnym zameraním na národnú bezpečnosť a citlivé 
osobné údaje. Každý dokument je elektronicky podpísaný 
a je mu pridelené špeciálne číslo (IUN), ktoré potvrdzuje, že 
rozhodnutie bolo zverejnené na „portáli transparentnosti“. 
Podľa najnovšej legislatívnej iniciatívy (zákon č. 4210/2013) 
Ministerstva verejnej správy a elektronickej správy sú všet-
ky administratívne činnosti a rozhodnutia neplatné, pokiaľ 
nie sú zverejnené na internete. 

Hlavný cieľ programu zahŕňa: 

 • Zabezpečenie transparentnosti vládnych aktivít 

 • Odstránenie korupcie jej odhalením v prípade výskytu

 • Sledovanie dodržiavania zákonov a dobrého riadenia 

 • Podpora ústavných práv občanov, ako napríklad 
zapojenie sa do informačnej spoločnosti

 • Zlepšenie a modernizácia existujúcich publikač-
ných systémov správneho aktu a rozhodnutí
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 • Sprístupnenie správnych aktov vo formátoch, ktoré 
sú ľahko dostupné, prehľadné a zrozumiteľné bez 
ohľadu na úroveň vedomostí občanov čo sa týka 
vnútorných procesov. 

Keďže grécka kríza a jej hospodárske prejavy vznikli aj 
z dôvodu netransparentného vzťahu medzi občanmi 
a štátom, program transparentnosti predstavil bez-
príkladnú úroveň priehľadnosti vo všetkých sektoroch 
gréckej verejnej správy. Taktiež vytvoril novú „spoločen-
skú zmluvu“ medzi občanmi a štátom. Táto iniciatíva 
má síce tichý ale významný dopad na vykonávanie vý-
konnej moci. Priama zodpovednosť verejnej správy, kto-
rú zabezpečuje program transparentnosti, chráni pred 
korupciou. Zároveň ju aj jednoduchšie odhaľuje, keďže 
každý občan a každá zainteresovaná strana má prístup 
k pochybným aktivitám. Tento spôsob kolektívneho do-
hľadu môže byť veľmi účínný, pretože umožňuje obča-
nom byť v priamom kontakte s určitým problémom a 
podrobne ho preskúmať do hĺbky. Je to lepšia cesta než 
prenechanie dohľadu médiám, ktoré sa zvyknú orien-
tovať na problémy vyvolávajce rozruch. (Dostupné na 
diavgeia.gov.gr/en 29. júla 2019).

V tomto kontexte sú všetky verejné inštitúcie, úrady a 
organizácie (ako Národný športový štadión Thessalo-
niki) povinné uvádzať nasledujúci obrázok na ich hlav-
nej webovej stránke, ktorý sa odkazuje na ich verejný 
priestor kde zverejňujú všetky rozhodnutia rady. 

Zdroj: Hlavná webová stránka Národného športového štadióna Thessaloniki
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: používanie wcag protokolu pre prístup na internet 

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Európsky paralympijský výbor 

Webová stránka: https://www.europaralympic.org/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Dostupnosť

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) sú štan-
dardy, ktoré sú súčasťou pravidiel na zabezpečenie prí-
stupu na internet, ktoré vytvorila iniciatíva Web Accessi-
bility Initiative (WAI) v rámci Konzorcia World Wide Web 
(W3C), ktoré je medzinárodnou organizáciou internetu. 
Ide o súbor odporúčaní, ktoré robia internet prístupnej-
ším, hlavne pre osoby so zdravotným postihnutím, ale aj 
pre všetkých používateľov, ktorých zariadenia na prístup 
na internet sú obmedzené, ako napríklad mobilné tele-
fóny. Štandardy WCAG 2.0 boli zverejnené v decembri 
2008 a stali sa ISO normou ISO/IEC 40500:2012 v októbri 
2012. WCAG 2.1 sa stali W3C odporúčaním v júni 2018.

WCAG 2.0 boli zverejnené ako W3C odporúčanie 11. decembra 
2008. Skladá sa z dvanástich pravidiel (neoveriteľné) spadajú-
cich pod štyri zásady (webové stránky musia byť zrozumiteľ-
né, fungujúce, pochopiteľné a stabilné). Každé pravidlo má 
overiteľné kritériá úspešnosti (dokopy 61). Postupy W3C pre 
WCAG 2.0 je zoznam postupov, ktoré ľuďom pomáhajú držať 
sa pravidiel a kritérií úspešnosti. Postupy sú pravidelne aktua-
lizované, avšak zásady, pravidlá a kritériá úspešnosti zostávajú 
stále a nemenné. (Dostupné na en.wikipedia.org/wiki/Web_
Content_Accessibility_Guidelines#WCAG_2.0 29. júla 2019).

Na internete je dostupných niekoľko nástrojov, ktoré vyhod-
notia prístup na internet v rámci WCAG 2.0, ale naopak ne-
existuje nástroj, ktorý by rozpoznal problémy všetkých pravi-
diel vo WCAG 2.0. Európsky paralympijský výbor je príkladom 
športovej organizácie, ktorá neobsahuje žiadnu zo spomína-
ných chýb.
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Zdroj:  Hlavná webová stránka Európskeho paralympijského výboru
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: dostupnosť pre zrakovo postihnutých ľudí

Organizácia implemen-
tujúca osvedčený postup:  Medzinárodná federácia športov nevidiacich 

Webová stránka: http://www.ibsasport.org/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Dostupnosť

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a prí-
kladný pre iné športové 
organizácie: 

Na základe štandardov WCAG 2.0, ktoré boli spomenu-
té v predchádzajúcich osvedčených postupoch sú mi-
nimálne požiadavky farebného kontrastu na webovej 
stránke nasledovné:

 • Vizuálna prezentácia textu a textu v obrázku je v 
kontrastnom pomere aspoň 4,5:1

 • Veľký text: Text veľkého rozmeru a text v obrázku veľ-
kého rozmeru je v kontrastnom pomere aspoň 3:1

 • Vedľajší text: Text alebo text v obrázku, ktorý je sú-
časťou nečinného používateľského rozhrania, má 
čisto estetickú funkciu, nie je viditeľný pre každé-
ho alebo je súčasťou obrázka, ktorého súčasťou je 
iný dôležitejší vizuálny obsah, nemá žiadne kon-
trastné podmienky.

 • Logotypy: Text, ktorý je súčasťou loga alebo názvu 
značky nemá žiadne kontrastné podmienky.

TCieľom tohto kritéria úspešnosti je poskytnúť dostatočný 
kontrast medzi textom a jeho pozadím, aby ho mohli pre-
čítať aj osoby s miernym zrakovým postihnutím (ktorí ne-
používajú podporné technológie na zvýšenie kontrastu). 
Pre ľudí, ktorí netrpia problémom s rozpoznaním farieb, má 
farebný tón a nasýtenie minimálny alebo žiadny vplyv na 
čitateľnosť, ako ukázali výsledky testov. Nedostatok farieb 
môže mať určitý vplyv na jas. Preto je v spomínaných pod-
mienkach kontrast vypočítaný tak, aby farby neboli dôležité 
pre čitateľnosť u ľudí, ktorí majú problém s rozpoznaním 
farieb a to pomocou adekvátneho kontrastu medzi textom 
a jeho pozadím.    
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(Dostupné na www.w3.org 29. júla 2019)

K chybám v kontraste dochádza veľmi často na we-
bových stránkach. Webová stránka Medzinárodnej 
federácie športov nevidiacich je príkladom športovej 
organizácie, ktorá neobsahuje žiadnu zo spomínaných 
chýb v kontraste. 

Zdroj: Hlavná webová stránka Medzinárodnej federácie športov nevidiacich
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: detaily vedenia ako nástroj pre zodpovednosť

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Únia európskych futbalových zväzov 

Webová stránka: http://www.uefa.com 

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Zodpovednosť

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Webová stránka UEFA poskytuje všetky informácie o 
členoch správnej rady spolu s ich povinnosťami. Je to 
výborný príklad zodpovednosti v športových organizáci-
ách, pretože každý má prehľad o tom, kto čo robí.  

Presnejšie môžeme na stránke UEFA násť všetkých čle-
nov rady a výborov. Na stránke je zobrazená škála po-
vinností členov spolu s ich obšírnym životopisom a na-
vyše je ku každému členovi výkonnej rady priložená aj 
fotografia. Môžeme tu nájsť aj zoznam všetkých členov 
všetkých orgánov spoločnosti, ako napríklad konzultač-
ná rada, kontrolná rada alebo dozorný orgán. Napokon 
tu nájdeme aj zmeny ku ktorým dochádza v správnej 
rade, ktoré sú dostupné na stiahnutie.

Zdroj: Webová stránka „o UEFA“
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: ľahký prístup k finančným správam

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Svetová curlingová federácia   

Webová stránka: http://www.worldcurling.org/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Finančné výkazníctvo

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Na dosiahnutie transparentnosti musí mať organizá-
cia webovú stránku, ktorá obsahuje všetky finančné 
správy s ľahkým prístupom pre každého. 

Výborným príkladom je webová stránka Svetovej cur-
lingovej federácie, ktorá obsahuje sekciu o finančných 
správach s názvom „ročné účtovné závierky“. Nájde-
me tu informácie o mieste a spôsobe publikovania 
týchto správ. Presnejšie Svetová curlingová federácia 
zverejňuje svoje ročné účtovné závierky 30. júna každý 
rok. Na stránke nájdeme správy z roku 2015, 2016, 2017 
a 2018. Navyše sú správne veľmi detailné a obsahujú aj 
informácie o príjmoch a výdavkoch (granty, projekty, 
sponzori, platby atď.).

Zaujímavé je hlavne to, že hociktorá z týchto správ 
môže byť jedným kliknutím zverejnená na sociálnych 
sieťach ako Facebook, Twitter alebo LinkedIn.
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Zdroj: webová stránka Svetovej curlingovej federácie - sekcia „ročné účtovné zá-
vierky“.
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: spoločenskosť, komunikácia, hodnoty     

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) 

Webová stránka: https://www.canoeicf.com/ 

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Komunikácia so širokou verejnosťou

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Jedna z hlavných vlastností organizácie by mala byť 
spoločenskosť. Pouzkazuje totiž na skutočnosť, že orga-
nizácia nič neskrýva, ničoho sa nebojí a navyše ľuďom 
zvyšuje sebavedomie.

Mezinárodná kanoistická federácia je dobrým príkla-
dom športovej organizácie, ktorá sa usiľuje o komuniká-
ciu so širokou verejnosťou a zdôrazňuje svoje hodnoty. 
Presnejšie, IFC je aktívna na všetkých sociálnych sieťach 
ako Facebook, YouTube, Twitter či Instagram. Svoju ví-
ziu a misiu prezentuje čo najzrozumiteľnejšie a taktiež 
máme prístup k základným organizačným hodnotám a 
k zoznamu všetkých členov organizácie. Ďalším dôka-
zom otvorenosti tejto organizácie voči verejnosti je aj 
komisia pre rozmanitosť a začlenenie, ktorej je venova-
ná celá webová stránka.

Celkovo môžeme povedať, že táto webová stránka má 
dobré funkcie, moderný dizajn, jednoduchú navigáciu 
a obsahuje možstvo užitočných informácií pre každého.  
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: ide o postup, ktorý je participačný, zameraný na sú-
hlas, zodpovednosť, transparentnosť, ústretovosť, 
efektivitu, účinnosť, začlenenie a riadi sa zákonom.

Organizácia implemen-
tujúca osvedčený postup:  

AIDA (International Association for the Development of 
Apnea)

Webová stránka: https://www.aidainternational.org/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Komunikácia so širokou verejnosťou, zoznam a životopis 
všetkých športovcov, porotcov a členov rady; zverejňo-
vanie rozhodnutí predstavenstva; zodpovednosť, trans-
parentnosť, dostupnosť; kontakt (e-mail, telefónne číslo, 
fyzická adresa; fotky športovcov a členov)

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Webová stránka obsahuje množstvo prehľadne usporiada-
ných informácií, ktoré sú ľahko zrozumiteľné; užitočné odka-
zy a zoznamy členov rady spolu s ich krátkymi životopismi; 
víkendové aktualizácie rebríčkov a súťaží v atletike, životopisy 
a fotografie športovcov; kontakt; popis lekárskej komory a 
vedeckého výboru; zoznam členov zhromaždenia;

Jasne zobrazené na webovej stránke:

Všeobecná stratégia; Členovia výboru; Členovia odbor-
nej rady; Lekárske a vedecké projekty; Lekárske postupy 
a dokumenty ; Mimoriadne udalosti a štatistika 

Táto webová stránka obsahuje aj zoznam dokumentov:  

 • AIDA Pravidlá súťaže

 • AIDA Lekárska komora

 • AIDA Predpisy

 • Dokumenty pre AIDA atlétov

 • Documenty pre AIDA inštruktorov

 • Dokumenty pre AIDA rozhodcov

 • Dokumenty pre AIDA študentov

 • Dokumenty pre usporiadateľov súťaže

 • Médiá

 • Bezpečnostné normy 

 • Kódex správania



#GoodGovernanceSport

41

Zdroj: https://www.aidainternational.org/
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: 1. integrita: správať sa ako ochranca športu, zotave-
nia, aktivity alebo oblasti

2. stanoviť a hodnotiť funkciu rady

3. šíriť víziu, misiu a účel

4. Objektívnosť: vyvážená, inkluzívna a odborná rada

5. normy, systémy a regulácie

6. zodpovednosť a transparentnosť

7. porozumenie a angažovanie sa v športe

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

UEFA - Únia európskych futbalových zväzov - je riadiacim 
orgánom Ligy majstrov a funguje ako zastrešujúca orga-
nizácia pre 55 národných združení.

Webová stránka: https://www.uefa.com/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

 • viacjazyčná webová stránka (anglický, francúzsky, 
nemecký, poľský, španielsky, portugalský, taliansky 
jazyk...)

 • Táto webová stránka obsahuje aj zoznam dokumentov: 

– Disciplinárne orgány 

– Prevencia proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov 

– Združenie členov (všetci členovia s jednotlivým 
popisom a informáciami)

Sociálna zodpovednosť

 • Futbal a utečenci - riešenie hlavných problémov

 • UEFA Futbal a správa o sociálnej zodpovednosti 
2016/17

 • Hráme za našu planétu (Playing for our planet) - 
EUFA/WWF správa

 • Farbosleposť vo futbale - príručka pre trénerov

 • UEFA/CAFE príručka pre hendikepovaných dôstojníkov
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Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvede-
ný osvedčený postup: 

 • Farbosleposť vo futbale - FA/UEFA pomocná brožúrka

 • Superpohár UEFA 2017 Príručka pre hendikepova-
ných divákov (MKD)

 • Superpohár UEFA 2017 Príručka pre hendikepova-
ných divákov (Anglický jazyk)

 • Finále Ligy majstrov UEFA 2017: Príručka pre hendi-
kepovaných divákov

 • Príručka pre hendikepovaných divákov - štadión 
Friends Arena, Štokholm, CAFE Football

 • UEFA Futbal a správa o sociálnej zodpovednosti 
2015/16

 • UEFA Nadácia pre deti - správa o činnosti 2015/16

 • UEFA Majstrovstvá Európy vo futbale (EURO) 2016: so-
ciálna zodpovednosť a udržateľnosť - správa ex post

  • Belgické futbalové mužstvo vs. homofóbia: 1-0!

 • Totálny futbal - totálny prístup k práci

 • Program o účasti žien

 • Odstúpenie

 • Spojení v radosti, ktorú prináša futbal

 • Zvýšenie povedomia a porozumenie rozmanitosti vo 
fínskom futbale

 • Futbal pre life koučov

Výkonný výbor UEFA je zároveň najvyšší výkonný orgán 
UEFA. Skladá sa z riaditeľa, šestnástich členov zvolených 
kongresom UEFA, dvoch členov, zvolených Európskou 
asociáciou klubov a jedného člena, ktorého zvolí Európ-
ska liga.

Všetky informácie ako fotografie, životopisy všetkých 
členov rady, riaditeľa a ostatných zamestnancov sú na 
webovej stránke.

Úloha medicíny a tímového lekára sa stala v modernom 
futbale kľúčovou. UEFA finančne prispieva v oblasti fut-
balovej medicíny, zranení a športových vied.
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Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie:  

Výkonný výbor UEFA je zároveň najvyšší výkonný orgán 
UEFA. Skladá sa z riaditeľa, šestnástich členov zvolených 
kongresom UEFA, dvoch členov, zvolených Európskou 
asociáciou klubov a jedného člena, ktorého zvolí Európ-
ska liga.

Všetky informácie ako fotografie, životopisy všetkých 
členov rady, riaditeľa a ostatných zamestnancov sú na 
webovej stránke.

UEFA je považovaná za jednu z popredných svetových 
športových organizácií, ktorá bojuje proti dopingu. 
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: ide o postup, ktorý je participačný, zameraný na sú-
hlas, zodpovednosť, transparentnosť, ústretovosť, 
efektivitu, účinnosť, začlenenie a riadi sa zákonom.

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Riječki sportski savez

Športové združenie Rijeka

Webová stránka: https://rss.hr/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Webová stránka obsahuje množstvo prehľadne usporia-
daných informácií, ktoré sú ľahko zrozumiteľné; užitoč-
né odkazy a zoznamy členov rady spolu s ich krátkymi 
životopismi; víkendové aktualizácie ohľadom noviniek a 
udalostí, životopisy a fotografie členov rady; mesačné a 
ročné správy ako aj rozhodnutia vedenia sú pravidelne 
publikované na webovej stránke; kontakt; popis lekár-
skej komory a vedeckého výboru, zoznam členov zhro-
maždenia; 

Jasne zobrazené na webovej stránke:

 • Webová stránka obsahuje množstvo prehľadne 
usporiadaných informácií, ktoré sú ľahko zrozumi-
teľné; užitočné odkazy a zoznamy členov rady spo-
lu s ich krátkymi životopismi; víkendové aktualizácie 
ohľadom noviniek a udalostí, životopisy a fotografie 
členov rady; mesačné a ročné správy ako aj rozhod-
nutia vedenia sú pravidelne publikované na webovej 
stránke; kontakt; popis lekárskej komory a vedecké-
ho výboru, zoznam členov zhromaždenia; 

 • Jasne zobrazené na webovej stránke:

 • Stanovy

 • Súpis pravidiel ohľadom stanovenia klubov Quality 
Carries of Rijeka

 • Nariadenia o klasifikácii športových odborov

 • Súpis pravidiel o klasifikácii športových klubov

 • Súpis pravidiel o spolufinancovaní programu Poten-
ciálni atléti (Prospective Athletes Program)



#GoodGovernanceSport

47

 • Súpis pravidiel o poplatkov za dosiahnuté športové 
výsledky

 • Revidované ročné finančné výkazy za roky 2015-2018

 • Výkonná rada (zápisnica)

 • Zhromaždenie (zápisnica)

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Komunikácia so širokou verejnosťou, finančná správa, 
zverejňovanie rozhodnutí predstavenstva, zodpoved-
nosť, transparentnosť, dostupnosť
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: mimovládna organizácia (mnO)

engsO je mimovládna nezisková organizácia s verej-
nými zodpovednosťami, ktorá je súčasťou občianskej 
spoločnosti a venuje sa sociálnym a politickým prob-
lémom.

európska športová mimovládna organizácia

engsO je európska športová mnO, ktorá je súčasťou 
športového hnutia zameraného na podporu záujmu o 
neprofesionálny šport v európe.

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

ENGSO

Európska športová mimovládna organizácia

Webová stránka: https://www.engso.eu/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvede-
ný osvedčený postup:

Komunikácia so širokou verejnosťou, finančná správa, 
zverejňovanie rozhodnutí predstavenstva, zodpoved-
nosť, transparentnosť, dostupnosť; 

Organizácia ENGSO si proaktívne drži vedúce postave-
nie v oblasti športovej politiky, je silnou sieťovou orga-
nizáciou pre šport v Európe a zodpovedá európskym 
vládnym inštitúciám, ktoré sa priamo alebo nepriamo 
zaoberajú športom. Z týchto dôvodov vykonávala EN-
GSO také množstvo aktivít za posledných niekoľko 
desatročí. Okrem organizácie podujatí sa ENGSO zú-
častňovala a viedla mnohé projekty Európskej únie so 
zámerom vyriešenia problémov týkajúcich sa športu v 
Európe, ktoré ohrozujú dnešné športové organizácie. 
Spolu s aktívnou komunikáciou a šírením informácií má 
ENGSO hlavnú úlohu v zastupovaní neprofesionálnych 
športov v inštitúciách EÚ a v Rade Európy.;

ENGSO vyvíja a chráni bežné stanoviská k problémom 
v záležitosti neprofesionálnych športov a zdarma sprí-
stupňuje výsledky svojich projektov, ktoré sú štvrťročne 
publikované v periodiku.
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Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Medzinárodná asociácia pre šport a kultúru (ISCA) 
je svetová platforma, otvorená pre organizácie, ktoré 
pracujú v oblasti Športu pre všetkých, rekreačných a 
fyzických aktivít. Vznikla v roku 1995 a dnes táto asoci-
ácia úzko spolupracuje s 231 členskými organizáciami, 
medzinárodnými MNO a zainteresovanými stranami z 
verejného a súkromného sektora. Skladá sa zo štyridsia-
tich jednotlivých členov pochádzajúcich z osemdesiat 
tri krajín a piatich kontinentov, ktorí zastupujú rozmani-
tú skupinu ľudí zameraných na mládežnícke, športové a 
kultúrne aktivity.

Od svojho vzniku sa ISCA rapídne zväčšila. Jej cieľom 
je poskytnutie alternatívy za prístup medzinárodných 
športových federácií, ktoré sú zamerané výlučne na vý-
kon. Asociáciu spravuje výkonný výbor zložený z devia-
tich zvolených členov a riadia ju kontinentálne a tech-
nické výbory. Sekretariát má sídlo v Kodani.

V sekcii členovia sú dostupné všeobecné informácie o 
členstve a kontakt na všetky členské organizácie.

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Webová stránka obsahuje množstvo informácií; užitoč-
né odkazy a zoznamy členov rady spolu s ich krátkymi 
životopismi; aktualizácie ohľadom noviniek a udalostí, ži-
votopisy a fotografie členov rady; mesačné a ročné sprá-
vy ako aj rozhodnutia vedenia sú pravidelne publikované 
na webovej stránke; kontakt; zoznam členov zhromaž-
denia; stanovy; Kódex správania; etický kódex; prehľad o 
projektoch; stratégiu; správy o rozpočte; účty; štruktúru 
členského poplatku; príručky a popisy projektov;



#GoodGovernanceSport

51

Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: európska asociácia univerzitného športu (eusa) sa 
okrem športových súťaží a vzdelávacích akcií venuje 
aj nezávislým projektom spolu s ostatnými partner-
mi. projekt eadin je zameraný na celoeurópske šíre-
nie antidopingových myšlienok u mládeže. 

v oblasti rovnosti príležitostí podporuje eusa rov-
nosť pohlaví v športe, zmiešanú účasť športovcov a 
športovkýň a rovnosť pohlaví vo vzdelávaní trénerov.

v oblasti vzdelávania prostredníctvom športu eusa 
otvorila v európe v roku 2004 výstavu univerzitného 
športu. Okrem toho aktívne propaguje udalosti ako 
európsky týždeň športu, medzinárodný deň univer-
zitného športu a medzinárodný deň študentstva. 

projekty v oblasti ochrany sú zamerané na boj proti se-
xuálnemu násiliu a obťažovaniu v európskych športoch.

dvojročný projekt empowered nation - enacT, zalo-
žený v roku 2018, propaguje rovnosť pohlaví v špor-
te. založil ho inštitút eusa (si) spolu s projektovými 
partnermi portugalská federácia univerzitného špor-
tu - fadu (pT), uludagská univerzita (Tr) a atletic-
ký klub univerzity v budapešti (univerzita loránda 
eötvösa) - beac (hu). Tento projekt je spolufinanco-
vaný programom eÚ erasmus+.

hlavným cieľom inštitútu eusa je podpora vývoja 
univerzitného športu v slovinsku a európe. vykonáva 
rôzne odborné, technické a organizačné práce so zá-
merom poskytnutia vzdelania v oblasti univerzitného 
športu. medzi partnerov patrí európska asociácia uni-
verzitného športu (eusa) a iné organizácie.

inštitút eusa je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorej cieľom je vývoj univerzitného športu, organi-
zácia športových podujatí, aktivít a projektov a po-
skytnutie vzdelania v oblasti univerzitného športu. 
Okrem iného, inštitút uskutočňuje rôzne semináre, 
workshopy a iné vzdelávacie podujatia a aktivity v 
súvislosti so športom a vzdelaním.
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Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

všetci členovia inštitútu sú náležite školení. inštitút 
spoluprauje s jednotlivcami, záujmovými skupinami, 
občianskou spoločnosťou, mimovládnymi organizá-
ciami, fyzickými osobami a právnickými osobami na 
miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Webová stránka: 
Európska asociácia univerzitého športu

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

https://www.eusa.eu/

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Webová stránka obsahuje množstvo informácií; užitoč-
né odkazy a zoznamy členov rady spolu s ich krátkymi 
životopismi; aktualizácie ohľadom noviniek a udalostí, 
životopisy a fotografie členov rady; mesačné a ročné 
správy ako aj rozhodnutia vedenia sú pravidelne pub-
likované na webovej stránke; kontakt; zoznam členov 
zhromaždenia; stanovy; Kódex správania; etický kódex; 
prehľad o projektoch; stratégiu; správy o rozpočte; účty; 
štruktúru členského poplatku; príručky a popisy projek-
tov; pravidlá a predpisy udalostí organizovaných aso-
ciáciou EUSA; Sprievodcu registráciou; Stanovy; Logo; 
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov;

Why can be conside-
red as good practice 
and adopted by other 
sport entities: 

1. Meno asociácie znie „Európska asociácia univerzitého 
športu“ a oficiálna skratka je „EUSA“ (ďalej len „asociá-
cia“). Asociácia je nezisková a medzi jej zámery nepatria 
obchodné ciele.

2. Ciele EUSA sú:

a) udržiavanie a vývoj pravidelnej komunikácie medzi 
národnými federáciami;

b) koordinácia súťaží, konferencií, hromadných špor-
tových udalostí a iných aktivít na univerzitnej aj ná-
rodnej úrovni;

c) reprezentácia univerzitného športu a členských fede-
rácií, obzvlášť v súvislosti s európskymi organizáciami;
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d) podpora etiky, fair play, rovnosti pohlaví a dobrej 
správy v športe ako aj vzdelanie študentov univerzít 
prostredníctvom športu;

e) podpora opatrení, ktoré chránia zdravie športovcov;

f) boj proti dopingu a iným spôsobom manipulácie;

g) šírenie myšlienok univerzitného športu v Európe v 
úzkej spolupráci s Medzinárodnou federáciou vysoko-
školského športu (FISU) a inými európskymi organi-
záciami.

Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: gaisf is the global association of international 
sports federations, an umbrella body composed of 
autonomous and independent international sports 
federations and other international sport and event 
related organisations.

founded in 1967, gaisf is a key pillar of the wider 
sports movement and acts as the voice for its 125 
members, associate members and observers, which 
include both Olympic and non-Olympic sports orga-
nisations.

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Global Association of International Sports Federations

Webová stránka: https://gaisf.sport/
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Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: 

Webová stránka obsahuje množstvo informácií; užitoč-
né odkazy a zoznamy členov rady spolu s ich krátkymi 
životopismi; aktualizácie ohľadom noviniek a udalostí, 
životopisy a fotografie členov rady; mesačné a ročné 
správy ako aj rozhodnutia vedenia sú pravidelne pub-
likované na webovej stránke; kontakt; zoznam členov 
zhromaždenia; stanovy; Kódex správania; etický kódex; 
prehľad o projektoch; stratégiu; správy o rozpočte; účty; 
štruktúru členského poplatku; príručky a popisy pro-
jektov; Stanovy; Logo; Všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov;

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie:  

Vízia

Vízia GAISF je stať sa „jednotným hlasom športu, ktorý 
chráni záujmy medzinárodných federácií.“ Svedčí o tom 
aj všestranná úloha GAISF, ktorej náplň pozostáva od 
podpory členských federácií pri zdolávaní olympijských 
športov, po tvorbu služieb a podujatí zameraných na 
medzinárodné federácie a prospech svojich členov.

Okrem iného sa GAISF sústreďuje aj na pomoc svojim 
členom s propagovaním športu po celom svete, a to od 
neprofesionálnych po elitné súťaže. Nezáleží od miesta 
pôsobenia partnerských organizácií a podujatí.

Misia 

Misia GAISF je slúžiť, zastupovať, propagovať a chrániť 
spoločné záujmy členov a pômocť im pri dosiahnutí ich 
cieľov.

Cieľom GAISF je hlavne zľahčiť a podporiť výmenu vedo-
mostí medzi členmi; podporovať organizáciu SportAc-
cord a IF Forum (Fórum medzinárodných federácií); vy-
vinúť špeciálne služby pre svojich členov v jedinečných 
oblastiach; usporadúvať a koordinovať multišportové 
podujatia.

Program zasadnutia valného zhromaždenia je rozposla-
ný všetkým členom najmenej jeden mesiac dopredu. V 
súlade so stanovami GAISF v článku 25.1, program za-
sadnutia musí obsahovať nasledovné:
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: MOVING AGE je medzinárodná sieť, ktorá podnecuje a 
uľahčuje výmenu vedomostí a osvedčených postupov v 
športoch a fyzických aktivitách pre starších ľudí.

Hlavné ciele tejto siete sú:

 • Pravidelná výmena vedomostí medzi sieťovými 
partnermi.

 • Zbieranie a šírenie existujúcich vedomostí o aktív-
nom starnutí prostredníctvom digitálnych nástro-
jov.

 • Podpora vzniku partnerstiev v rámci siete a s me-
dziodvetvovými zaiteresovanými stranami / sieťami.

 • Podpora vzniku nových projektov so sieťovými part-
nermi.

 • Nábor nových sieťových partnerov.

 • Poskytnutie rád a konzultácii s odborníkmi / odbor-
nej znalosti.

MOVING AGE je výsledok projektu Active Age, ktorý 
vypracovalo desať európskych organizácií z federácie 
Šport pre všetkých v rámci „prípravných opatrení v ob-
lasti športu z roku 2012“, ktoré zabezpečilo Generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelanie a kultúru. 
MOVING AGE obsahuje 25 registrovaných subjektov a 
spadá pod vedenie asociácie ISCA.

Táto sieť je otvorená všetkým subjektom z oblasti špor-
tu aj mimo nej, ktoré majú záujem o podporu fyzických 
aktivít a športu pre starších ľudí.

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup:  

Medzinárodná asociácia pre šport a kultúru (ISCA)

Webová stránka: http://isca-web.org/english/home
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Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie:  

a) začiatok zasadnutia;

b) prezenčnú listinu;

c) súhlas so znením článku 25.2;

d) riaditeľovu adresu;

e) vymenovanie sčítacieho komisára (ak vhodné);

f) suspendovanie alebo vyhostenie člena (ak vhodné);

g) súhlas so zápismi predošlého valného zhromaždenia;

h) správy o činnosti;

i) finančné záležitosti (bilancia, účty, správa o audite, 
rozpočet, auditor...);

j) úpravy stanov (ak vhodné);

k) hlasovanie a voľby (ak vhodné);

l) žiadosti nových členov;

m) prezentované informatívne položky;

n) položky predložené na zasadnutí členov;

o) dátum a čas nasledujúceho zasadnutia

Výkonným orgánom GAISF je Rada. Skladá sa z de-
viatich členov počínajúc riaditeľom, ktorého volí valné 
zhromaždenie.
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porovnávanie  
webových stránok Z 
iných sektorov a  
ZvýraZnenie  
osvedčených postupov  
a ich možnej  
prenosnosti 
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Zodpovednosť a transparentnosť  / Príručka pre športové organizácie

Rôzne sektory, ktoré sú súčasťou nášho hospodárstva, sa vyvíjajú rozlič-
nou rýchlosťou. Rozdiel v úrovni ich správy môže podporiť vývin menej regulo-
vaných sektorov, a to skrz adaptáciu pracovných modelov a postupov. Adaptá-
ciou týchto postupov a činností, začlenených do mimovládnych, vládnych a aj 
obchodných subjektov, si môžu športové organizácie zlepšiť svoje pôsobenie na 
verejnosti. V nasledujúcej časti nájdeme niekoľko adekvátnych príkladov, ktoré 
zozbieral projekt #GoodGovernanceSport. . 

Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: Osvedčené postupy týkajúce sa publikovania roč-
ných správ a finačných výkazov

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Care Alliance Ireland

Sektor: MNO / národná sieť dobrovoľníckych organizácií podpo-
rujúcich rodinných opatrovníkov

Webová stránka:  http://www.carealliance.ie

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Transparentnosť, finančné výkazníctvo

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Organizácia Care Alliance Ireland získala v roku 2018 
Cenu dobrej správy. Táto cena uznáva a podporuje dob-
rú správu v oblasti ročných správ a v iných oblastiach 
dobrej správy, ktorú vykonávajú neziskové organizácie v 
Írsku (v kategórii č. 1 - Dobrovoľníci a organizácie s roč-
ným obratom menej ako 250 000 €).

Organizácia splnila všetky kritériá - jasný prehľad aktivít 
organizácie za minulý rok, dopad, vedenie rady, financo-
vanie a detailné finančné výkazníctvo.

Ročná správa organizácie je dostupná na: http://www.
carealliance.ie/userf iles/f ile/CAI%20-%202017%20Ori-
ginal%20Signed%20Financial%20Statements%20
incl_%20Detailed%20P%26L(1).pdf
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Postupy sú úplne pre-
nosné alebo by mali 
byť upravené. Ak by 
mali byť upravené -  
existujú nejaké tipy a 
triky?

Postupy môžu byť prenosné, upravené alebo slúžiť ako 
príklad pre športové organizácie a ukázať im, ako by mali 
vyzerať ročné správy.

Predloha ročnej správy o činnosti bola vytvorená poro-
tou Ceny za dobrú správu. Porota sa skladá z ľudí, ktorí 
majú dostatočné skúsenosti a odbornú znalosť v danom 
odbore. Predloha je dostupná na: https://goodgovernan-
ceawards.ie/wp-content/uploads/sites/176/2017/06/Annu-
al-Report-Template.pdf

Zdroj: https://goodgovernanceawards.ie/winners-2018// 
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: Osvedčené postupy týkajúce sa transparentnosti - 
zverejnené platy 

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Buffer

Sektor: Súkromná spoločnosť

Webová stránka:  https://buffer.com/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Transparentnosť a zodpovednosť 

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Spoločnosť zverejňuje informácie o platoch zamestnan-
cov v aplikácii Google Dokumenty, ktorá je dostupná 
pre všetkých. Odkaz je dostupný na: https://docs.google.
com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78N-
L8wdl8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451

Spoločnosť disponuje programom na vypočítanie pla-
tov. Dôvod, prečo zverejňuje tieto informácie je, že za-
mestnanci sú viac motivovaní a sú si vedomí toho, že 
ich práca je náležité odmenená. Pokiaľ nesúhlasia, majú 
právo vyjadriť svoju nespokojnosť.

Jedným z výsledkov je, že miera obratu spoločnosti je 
znížená. Joel Gascoigne, výkonný riaditeľ spoločnosti 
hovorí: „Výsledkom transparentnosti je dôvera, a dôvera 
je základom vynikajúcej tímovej práce.“ Politika otvore-
nosti tejto spoločnosti sa prejavuje aj vo výnose a čís-
lach používateľov, napr. zverejnením správ o pokroku v 
zákazníckej podpore, blogových činností atď.

Postupy sú úplne pre-
nosné alebo by mali 
byť upravené. Ak by 
mali byť upravené -  
existujú nejaké tipy a 
triky?

Môžu byť upravené. Zavedenie tohto typu transparent-
nosti v športovej organizácii môže zabezpečiť potenciál-
ny nárast spokojnosti a motivácie zamestnancov a tak-
tiež aj väčšiu dôveru zo strany verejnosti a darcov. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/11s9VSyf4yaYUsqBKLaVH78NL8wdl-
8gXoj5BGAzjIFuc/edit#gid=671465451 
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: rôzne internetové nástroje a aplikácie, ktoré slúžia 
na uplatnenie zásad dobrej správy

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

SumAll

Sektor: Súkromná spoločnosť

Webová stránka:  https://sumall.com/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Zamerané na účasť a súhlas

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Spoločnosť SumAll sa podelila o tipy, ako je možné vy-
tvoriť priestor pre viac otvorenú a účinnú spoluprácu.

Aplikácia Slack umožňuje používateľom v SumAll ko-
munikovať rýchlo a jednoducho. Používatelia majú 
možnosť vytvoriť skupiny, podeliť sa o súbory a začať sú-
kromnú komunikáciu s každým zo zamestnancov.

Wrike - nástroj projektového manažérstva - ktokoľvek 
môže vidieť všetky projekty, čo znamená, že zamestnan-
ci majú prehľad o tom, čo sa deje a kto čo robí. Existujú 
aj iné veľmi podobné nástroje ako Trello a Asana. 

Disk Google - úložisko pre takmer všetky dokumenty -  
platy zamestnancov, tabuľka kapitalizácie a vízia spo-
ločnosti, všetko je dostupné na Disku Google.

Postupy sú úplne pre-
nosné alebo by mali 
byť upravené. Ak by 
mali byť upravené -  
existujú nejaké tipy a 
triky?

Existuje mnoho rôznych nástrojov a aplikácií, ktoré inšti-
túcie a spoločnosti používajú na komunikáciu alebo ria-
denie ich tímov. Tieto príklady môžu slúžiť ako inšpirácia 
aj pre pracovné a športové organizácie.

Zdroj: https://blog.sumall.com/journal/tools-we-use-for-transparency.html
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: často kladené otázky (faQ) - príklad, tipy a triky 

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Kings College London

Sektor: univerzita

Webová stránka:  https://www.kcl.ac.uk

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Ústretovosť

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Existuje mnoho univerzít, inštitúcií a organizácií, ktoré 
zverejňujú často kladené otázky na svojich webových 
stránkach. Verejnosť tak môže nájsť informácie, ktoré 
hľadá a organizácia sa stáva viac otvorenou a transpa-
rentnou. Zamestnanci navyše ušetria čas, ktorý inak ve-
nujú odpovedaniu na e-maily alebo hovory.

Postupy sú úplne pre-
nosné alebo by mali 
byť upravené. Ak by 
mali byť upravené -  
existujú nejaké tipy a 
triky?

Často kladené otázky by mali byť rozdelené na:

 • rôzne cieľové skupiny (napr. pre rodičov, deti, 
učiteľov, verejné orgány, darcov, médiá atď.) 
alebo 

 • rôzne kategórie (napr. v prípade prípravy isté-
ho podujatia alebo týždenného kempu - prí-
prava pred, počas...).

Otázky by mali byť také, ktoré sú často kladené, mali by 
byť pravidelne aktualizované a odpovede jasné a výstižné. 

Často kladené otázky by mali byť vo formáte rozbaľo-
vacieho zoznamu, dlhého zoznamu alebo odrážok, aby 
boli prehľadné. Taktiež je dobré pridať aj vyhľadávacie 
okienko.
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Zdroj: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/apply/faqs
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: Osvedčené postupy - ako môžu organizácie zozbierať 
spätnú väzbu a nápady  

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Sektor: MNO

Webová stránka:  https://www.odkazprestarostu.sk/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Účasť, rovnosť a začlenenie

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

„Odkazprestarostu“ je program / nájstroj určený pre ob-
čanov, pomocou ktorého môžu ostatných ľudí varovať 
pred problémami obce. Ľudia môžu písať o tom, čo ne-
funguje, čo im chýba alebo čo by chceli zmeniť a obec 
by na to mala náležite reagovať. Dôsledkom toho sú 
ľudia aktívni a zaujímajú sa o svoje okolie, avšak nátlak 
na osoby s rozhodovacou právomocou sa zväčšuje. Na 
stránke sú okrem iného zverejnené aj štatistiky - napr. 
počet vyriešených a nevyriešených problémov. Tento 
osvedčený postup je príkladom toho, ako zvýšiť účasť a 
transparentnosť.

Postupy sú úplne 
prenosné alebo by 
mali byť upravené. Ak 
by mali byť upravené 
- existujú nejaké tipy 
a triky?

Postup môže byť upravený pre športové organizácie, v 
prípade že chcú byť viac otvorené voči spätnej väzbe 
členov, podporiť aktívnu účasť a zozbierať nápady na 
zlepšenie vedenia organizácie a športových aktivít. Po-
dobný nástroj môže byť súčasťou webovej stránky špor-
tovej organizácie.



#GoodGovernanceSport

69

Zdroj: https://www.odkazprestarostu.sk/presov 
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: interaktívna mapa zainteresovaných osôb, aktivít a 
členov. 

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Keric

Sektor: MNO

Webová stránka:  http://www.keric.sk/en/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Komunikácia so širokou verejnosťou

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Mimovládna organizácia Keric spolu s ďalšími organi-
záciami a inštitúciami vytvárajú interaktívne mapy, na 
ktorých sú zobrazené miesta diania projektov a aktivít, 
miesta, odkiaľ zúčastnení ľudia pochádzajú,  atď. Ide o 
informatívny nástroj, ktorý interaktívnym spôsobom zo-
brazuje ich prácu a aktivity.

Postupy sú úplne 
prenosné alebo by 
mali byť upravené. Ak 
by mali byť upravené 
- existujú nejaké tipy 
a triky?

Športové federácie môžu týmto spôsobom vytvárať 
mapy, na ktorých zobrazujú miestne kluby alebo kde 
sa konajú športové podujatia. Podujatia, členovia alebo 
kluby zobrazené na mape obsahujú aj informácie, obráz-
ky alebo odkazy, kde ľudia nájdu dodatočné informácie. 
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Zdroj: http://www.theo.keric.sk/sk/vysielanie/448-mapa-aktualnych-projek-
tov-v-zahranii
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: kalendár záverečných termínov

Organizácia implemen-
tujúca osvedčený postup: Mladiinfo

Sektor: MNO

Webová stránka:  http://www.mladiinfo.eu/

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Komunikácia 

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Mladiinfo pravidelne zverejňuje množstvo príležitostí 
ako školenia, konferencie a štipendiá. Vytvorili veľmi uži-
točný nástroj, pomocou ktorého sú príležitosti roztriede-
né na základe záverečných termínov podania žiadostí.

Postupy sú úplne pre-
nosné alebo by mali 
byť upravené. Ak by 
mali byť upravené - 
existujú nejaké tipy a 
triky?

Nástroj môže byť upravený pre športové ogranizácie, 
ktoré môžu pomocou neho zverejňovať na webových 
stránkach záverečné termíny, a to pre členov a poten-
ciálne nových členov. Termíny sa môžu týkať napríklad 
planovaných udalostí, dátumov podania žiadostí, plate-
nia poplatkov, konca nasledujúcich náborov, atď. 

Source: http://www.mladiinfo.eu/calendar/
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Osvedčené pOsTupy

Stručný popis: pravidelné aktualizácie ohľadom míňania finanč-
ných darov od verejnosti

Organizácia imple-
mentujúca osvedčený 
postup: 

Kickstarter

Sektor: Súkromná spoločnosť

Webová stránka:  https://www.kickstarter.com

Ktorý aspekt dobrej 
správy zahŕňa uvedený 
osvedčený postup: : 

Transparentnosť a zodpovednosť

Prečo je osvedčený 
postup prospešný a 
príkladný pre iné špor-
tové organizácie: 

Platformy financované verejnosťou ako Kickstarter, In-
diego a iné investujú tieto zdroje do začínajúcich pod-
nikov, inovatívnych a kreatívnych projektov. Fungujú na 
princípe pravidelných aktualizácií od usporiadateľov. 
Výskum (Mejia, Urreová, Martinez 2019) preukázal, že pra-
videlné aktualizácie a potvrdenia majú pozitívny vplyv na 
nárasť finančných príspevkov.

Postupy sú úplne 
prenosné alebo by 
mali byť upravené. Ak 
by mali byť upravené 
- existujú nejaké tipy 
a triky?

Tento postup môže byť upravený pre športové organi-
zácie, nakoľko tiež prijímajú finančné prostriedky od ve-
rejnosti. Okrem ročných správ a finančného výkazníctva 
všeobecných výdavkov môžu byť zverejnené aj detailné či 
interaktívne prezentácie, ktoré informujú o investovaných 
prostriedkov, ktoré organizácia prijala od bežných ľudí.

 

Source: https://blog.sagipl.com/crowdfunding/



metódy (tipy a triky) na  
Zlepšenie webových stránok 
a aké informácie by  
mala naša webová stránka 
mať o našej organiZácii
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Zodpovednosť a transparentnosť  / Príručka pre športové organizácie

1. Komunikácia so širokou verejnosťou - dizajn a funkcie, sociálne siete, 
pravidelné aktualizácie, kontakt, jazykové verzie;

a) grafický dizajn webových stránok

•	 farby by mali byť v súlade s aktivitami organizácie a s predmetom webo-
vej stránky. Môžu mať vplyv na stav mysle ľudí.  

  

(Zdroj: https://www.manutd.com/en)

•	 použitím troch či štyroch hlavných farieb bude vaša webová stránka 
čitateľnejšia. 

•	 dizajn hlavnej stránky by mal byť zhodný s dizajnom vedľajších stránok

 

(Zdroj: http://www.fina.org/)
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•	 použite funcie ako riadkovanie, zvýraznenie textu a iné označenia.

•	 minimalistické stránky sú čitateľnejšie, keďže nič neodvádza pozornosť 
od textu. Stránka sa načíta rýchlejšie pokiaľ neobsahuje mnoho prvkov 
a častí.

 
(Zdroj: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 používajte jednoduché tvary a topografiu (jednoduché a zrozumiteľné 
písmo, často tučné, väčšia veľkosť); písmo a jeho farba by mala byť v 
súlade s pozadím 

(Zdroj: https://www.wbaboxing.com/)
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•	 Väčšie fotografie alebo video v pozadí. Použite veľkú fotografiu vysokej 
kvality, ktorá upúta používateľovu pozornosť v momente ako navštívi 
vašu webovú stránku.

(Zdroj: https://www.fiba.basketball/)

b) OrienTácia na webOvej sTránke  

•	 Zostavte hlavnú ponuku, ktorá má jasnú štruktúru. Zvoľte správne po-
radie položiek v hlavnej ponuke, avšak obmedzte ich množstvo.  

 

(Zdroj: https://www.olympic.org/the-ioc)
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•	 Záložky ako kontakt, o nás, projekt, štruktúra organizácie by mali byť 
vždy prítomné

(Zdroj: https://www.engso.eu/)

•	 premyslite si, aké informácie budú v päte webovej stránky. Môžete tam 
pridať štyri informácie (dve vety o vašej organizácii, viac viet o vašej 
stránke a kontaktné informácie).  

(Zdroj: http://www.worldskate.org/)

•	 V hornej časti stránky použite jednoduché nadpisy a slogany, ktoré 
budú zrozumiteľné pre používateľov.  
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(Zdroj: https://www.wbaboxing.com/)

•	 Logo vašej organizácie použite ako odkaz na domovskú stránku. Pou-
žívatelia považujú logo za tlačidlo „domov“.

(Zdroj: https://www.fiba.basketball/)

•	 Zvýraznite odkazy na vašej stránke. Môžete použiť modrú farbu alebo 
podčiarknutie.  
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(Zdroj: https://www.engso.eu/)

•	 Vytvorte priestor, kde uvediete sponzorov. Zabezpečíte tak svoju trans-
parentnosť.

(Zdroj: https://www.fiba.basketball/)

(Zdroj: https://www.fivb.com/)
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(Zdroj: https://www.manutd.com/en)

•	 Do hornej časti stránky pridajte vyhľadávacie okienko. Uistite sa, že fun-
guje. 

(Zdroj: https://www.iaaf.org/home)

c) TexT na webOvej sTránke - pravidlá Úpravy  

•	 poskytujte aktuálne a spoľahlivé informácie.

•	 píšte v jednoduchých vetách. Používajte odborný jazyk.
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(Zdroj: https://www.igfgolf.org/)

•	 v každom odseku sa venujte len jednej myšlienke, nakoľko to uľahčí 
orientáciu.

(Zdroj: https://www.uefa.com/)

•	 najdôležitejšie informácie by mali byť zvýraznené alebo napísané tuč-
ným písmom. Text je tak oveľa zrozumiteľnejší a upravený.  
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(Zdroj: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 v prvom odseku zhrňte o čom text je a myšlienku neskôr rozviňte. Čita-
telia neradi hádajú, čo je hlavnou myšlienkou textu.  

(Zdroj: https://www.fis-ski.com/)

•	 nezabudnite na grafiku. Žijeme v dobe, kedy sú obrázky pri písaní veľ-
mi dôležité a žiadny text nie je zaujímavý ak neobsahuje ilustrácie.  
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(Zdroj: https://www.manutd.com/en)

•	 nezabudnite, že veľmi dôležité je uviesť dátum zverejnenia. Čitatelia 
musia vedieť, že obsah, ktorý zverejňujete, je aktuálny.  

(Zdroj: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)

•	 pokúste sa všetky informácie podať čo najinteraktívnejším spôsobom.
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(Zdroj: https://www.fifa.com/womensworldcup/)

d) kOmunikácia prOsTrednícTvOm sOciálnych sieTí

•	 Prepojte svoju webovú stránku vo všetkými sociálnymi sieťami, ktoré 
používate

(Zdroj: https://www.fedcup.com/en/home.aspx)
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(Zdroj: https://www.fcbarcelona.com/en/)

(Zdroj: https://www.fiba.basketball/)

•	 Na reprezentáciu svojej organizácie si zvoľte také sociálne siete, ktoré 
sú populárne vo vašej miestnej komunite / krajine
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(Zdroj: vlastné spracovanie)

•	 Zvoľte si cieľovú skupinu. Vybudujte si komunitu a zamerajte sa na za-
interesované strany.

•	 Text prispôsobte cieľovej skupine (dbajte na vek, záujmy, formálny / ne-
formálny jazyk).

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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•	 Venujte pozornosť zainteresovaným stranám tým, že im poskytnete 
spätnú väzbu a položíte otázky ohľadom vašej organizácie, napr. ohľa-
dom aktivít a činností.

•	 Udržujte dobré vzťahy s novinármi, na otázky odpovedajte jasne a po-
deľte sa s nimi o informácie, čím dáte dôraz na vašu transparentnosť. 

•	 zúčastňujte sa online konverzácií (komentáre, správy). Pokúste sa va-
šich fanúšikov zapojiť do rôznych činností. Umožnite im vyjadriť sa na 
rôzne konkrétne problémy a odpovedať na komentáre.

(Zdroj: vlastné spracovanie)

•	 pomocou sociálnych sietí zistite, aké majú recipienti záujmy, potreby 
a preferenie

•	 Súťaže značne zvyšujú účasť a popularitu sociálnych sietí, prostred-
níctvom ktorých sú organizované. Ich dosah, ktorý sa vďaka súťažiam 
zväčšuje je oveľa hodnotnejší ako ceny odovzdané v konkrétnej súťaži.

•	 Používajte prvú osobu plurálu (my, nám)

•	 Nelajkujte vlastné príspevky

•	 Zvoľte aspoň jedného človeka, ktorý bude zodpovedný za aktualizáciu 
informácií
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e) pravidelné akTualizácie

•	 nerobte si príliš veľkú reklamu. Vytvárajte svoj vlastný obsah, ktorý sa 
bude ľuďom páčiť.

•	 vaša marketingová stratégia by mala byť rovnaká na všetkých sociál-
nych sieťach aj na vašej webovej stránke. 

•	 buďte v kontakte s vašim publikom prostredníctvom letáku, ale nespa-
mujte ich e-mailovú schránku.

•	 vždy dbajte na vysokú kvalitu. Všetci fanúšikovia si radi prehliadajú kva-
litný tovar a pokiaľ ho budete prezentovať v nízkej kvalite, spáchate tak 
najväčší hriech. Ak ho graficky upravíte, dbajte tiež na správne miesto a 
vzhľad, pretože na vašu webovú stránku to môže mať veľmi veľký vplyv.

•	 Pokiaľ nebudete používateľov pravidelne informovať, môžu váš zdroj 
považovať za zbytočný. Dôsledkom toho môžu začať hľadať iné zdroje, 
ktoré im poskytnú najnovšie informácie.

•	 Všetky rozhodnutia, ktoré vykoná predstavenstvo či iné orgány organi-
zácie ihneď zverejnite, a to hneď po zasadnutí. 

f) kOnTakT

•	 Ukážte svoj charakter. Odhaľte ľudskú stránku vašej organizácie, preto-
že vám to môže pomôcť lepšie sa spojiť so zainteresovanými stranami. 

•	 Uistite sa, že návštevníci budú kontaktovať správnu osobu. Pokiaľ máte 
niekoľko oddelení, uľahčite prácu svojim návštevníkom tým, že im po-
skytnete e-mail na tú správnu osobu, ktorá je zodpovedná za konkrét-
nu prácu. 

•	 Používajte ten istý jazyk, ako ľudia, ktorí vás kontaktujú.

(Zdroj: vlastné spracovanie)
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•	 Pomáhajte svojim návštevníkom tým, že im poskytnute informácie 
ohľadom ich problémov a ako ich môžu vyriešiť, a to vo forme často 
kladených otázok (FAQ).

•	 Zverejnite všetky kontaktné informácie: mobil, adresa kancelárie, vše-
obecný e-mail, kontaktný formulár.  

(Zdroj: http://www.fina.org/)
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g) jazykOvé verzie

•	 zvoľte jazyky, ktoré sú pre šírenie obsahu vašej webovej stránky najdô-
ležitejšie,

(Zdroj: https://www.fei.org)

•	 čím viac jazykov, tým viac nákladov,

(Zdroj: https://www.fcbarcelona.com/en/)

•	 vytvorte aspoň anglickú verziu vašej stránky. Umožnite prístup na vašu 
stránku ľuďom z vašej krajiny aj zo zahraničia. 
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2. Organizačné informácie - čo by ste mali zahrnúť, v akej forme a 
pravidelnosti, vízia, misia, míľniky, stratégie;  

•	 Zdôraznite víziu, misiu a míľniky vašej organizácie tým, že vytvoríte 
sekciu o krátkodobej a dlhodobej stratégii. Môžete ich odprezentovať 
pomocou infografiky, videí a ikon. 

(Zdroj: https://www.olympic.org/about-ioc-olympic-movement)

•	 je oveľa hodnotnejšie ak cieľ vašej organizácie alebo asociácie predsta-
víte vo forme infografiky alebo videa,

(Zdroj: https://www.uefa.com/)
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•	 Medzi základné prvky vašej misie pridajte témy ako transparentnosť, 
rovnosť, otvorenosť voči priateľskému riešeniu problémov a vzájomné 
porozumenie,

(Zdroj: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency)

•	 pridajte sekciu „história“, kde v skratke predstavíte históriu vašej orgin-
zácie / asociácie

(Zdroj: https://isu.org/)
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•	 zverejnite všetky slogany, ktoré vystihujú vašu organizáciu a vysvetlite 
prečo sa každý z nich odkazuje na vás  

(Zdroj: https://www.fcbarcelona.com/en/club/more-than-a-club)

•	 čo by ste mali zahrnúť, v akej forme a pravidelnosti, vízia, misia, míľniky, 
stratégie...;  

3. dostupné dokumenty - čo by ste mali zahrnút, ako sa stať dostupným, 
jazykové verzie;  

•	 mali by ste pripojiť prílohy, ktoré obsahujú informácie o financiách a 
rozpočte, ako napríklad ročné rozpočty (min. z piatich predošlých ro-
kov), správy o rozpočtoch, ktoré informujú o aktívach a pasívach, príjem 
a náklady, platy členov, atď.
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(Zdroj: https://www.uefa.com/)

•	 taktiež je dôležité pripojiť prílohy, ktoré obsahujú informácie o inštitú-
cii, organizácii a plánoch, ako napríklad stanovy, nariadenia (pre rady, 
členov, bežných ľudí). 

 

(Zdroj: https://isu.org/)
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(Zdroj: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 nezabudnite, že všetky dokumenty by mali byť vo formáte pdf, aby ich 
recipient mohol otvoriť cez akýkoľvek systém (mac, android, ios, atď.) a 
zariadenie (mobilný telefón, notebook, televízia),

•	 je oveľa hodnotnejšie, ak sú všetky dokumenty v anglickom jazyku 
(najdôležitejšie a najväčšie organizácie / federácie obmedzujú svoje 
prílohy len na anglický jazyk). Niektoré organizácie uprednostňujú pri-
dať všetky dokumenty v ich národnom a anglickom jazyku. Ak vaša 
organizácia / asociácia funguje len na miestnej úrovni, môžete pridať 
všetky dokumenty v národnom jazyku.  
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(Zdroj: https://www.uefa.com/)

•	 nezabudnite na transparentnosť všetkých dokumentov; je lepšie zo-
braziť všetky tieto informácie v bodoch alebo v tabuľkách. 

4. informácie o členstve - aké informácie by mali byť dostupné členom a o 
členoch; 

•	 vytvorte sekciu „štruktúra organizácie“, kde vymenujte všetky orgány, 
ktoré sa podieľajú na riadení vašej organizácie - predstavenstvo, výbor 
pre audit, členovia predstavenstva, PR manažér a finančný manažér, 
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(Zdroj: https://www.olympic.org/the-ioc)

•	 môžete pridať aj krátky zoznam najdôležitejších členov alebo ich pre-
došlé pracovné skúsenosti,

       

(Zdroj: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)                 
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•	 je oveľa hodnotnejšie, ak pridáte aj fotografie najdôležitejších členov 
vašej organizácie / asociácie,

(Zdroj: http://www.fina.org/)

•	 predstavte všetkých členov organizácie (najskôr ich požiadajte o súhlas 
so zverejnením ich osobných informácií na internete), pod ich údajmi 
môžete uviesť „autorské právo 2019 (názov vašej organizácie). Povole-
nie na použitie citácií z tohto článku je udelené len v prípade vhodné-
ho označenia (odkaz na vašu webovú stránku) ako zdroja“.
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(Zdroj: https://www.pzpn.pl/federacja/zarzad-pzpn)

•	 v prípade, že riadite veľkú organizáciu s mnohými oddeleniami, zvoľte 
v každom z nich jednu kontaktnú osobu a uveďte jej pracovný e-mail 
(disciplinárna komisia, tlačové oddelenie, podpora, PR oddelenie, atď.),
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(Zdroj: https://www.pzpn.pl/kontakt)  
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(Zdroj: http://www.worldskate.org/about/organisation.html)

•	 vytvorte si zvlášt sekciu pre regulačné dokumenty, napríklad predpisy 
členstva, 

•	 na stránke by mali byť dostupné predpisy presne vymedzujúce 
všeobecné rozhodnutia a povinnosti každej komisie, ktorá je súčasťou 
organizácie / asociácie.

5. nové sekcie - čo by ste mali zahrnúť, ako by to malo vyzerať, malo by to 
obsahovať aj sekciu o novinkách, ak áno, tak akých;  

A) ASPEKT: 

•	 Obrázok („skutočný“ obrázok, nie Shutterstock)

•	 Nadpis 

•	 Text 

Zdroj: https://www.federscherma.it/homepage/media/news.html
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https://www.figc.it/it/federazione/news/

b) Obsah: obsah by mal byť jasný a zrozumiteľný

•	 Nadpis + text + ako na (výzva k akcii) 

•	 odkaz (výsledky, ďalšie obrázky atď...) 

•	 kontakt pre viac informácií (e-mailová adresa) 

http://www.f ipm.it/news/archivio-news/2074-ulysse-trophy-2019,-i-nostri-
ragazzi-tra-i-protagonisti.html
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OBLASTI: novinky by mali byť rozdelené do rôznych oblastí, napr.:  

•	 diskutabilné výsledky súťaží 

•	 miestne hnutia 

•	 oficiálne predpisy

•	 atď...

https://www.federnuoto.it/

6. informácie o vedení - aké informácie by malo vedenie považovať za prís-
lušné na zverejnenie, v akej forme by tieto informácie mali byť zverejnené, 
rozhodnutia.

A) DÔLEŽITÉ DOKUMENTY, KTORÉ BY MALI BYŤ UVEREJNENÉ: 

Záleží od typu organizácie (federácie, športový klub, atď.), ktoré doku-
menty sú povinné a ktoré nie. Tu nájdete zoznam niektorých z nich:  

•	 Stanovy a predpisy organizácie 

•	 Strategické dokumenty: vízia, misia, všeobecné programové čin-
nosti

•	 Kto sme: historické prvky organizácie

•	 Predpisy o:
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•	 pridruženosti, 

•	 používaní verejných dotácií, 

•	 antidopingu, 

•	 technickom školení inštruktorov,

•	 usporiadaní súťaží

•	 Ostatné dokumenty:

•	 ochrana súkromia 

•	 poistenie 

•	 zápisnice rozhodnutí predstavenstva

B) KDE: mali by byť zverejnené v konkrétnej časti webovej stránky, vo for-
máte pdf. 

 

http://www.fipm.it/
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http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html 

7. informácie o členoch vedenia - aké by to mali byť informácie (životopis, 
skúsenosti, vzdelanie, fotografie, rozsah povinností, členstvo / pridruženosť 
k iným subjektom, mandát a zmeny mandátu, iné dôležité štruktúry (kon-
trolná rada, konzultačné orgány, odborné komisie...)

A) DÔLEŽITÉ DOKUMENTY, KTORÉ BY MALI BYŤ UVEREJNENÉ  

•	 Tabuľka rozhodnutí predstavenstva  

•	 Členovia rady 

•	 Konzultanti 

•	 Okrajové orgány (výbory) 

•	 Externé subjekty (komisie)
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https://www.fiso.it/federazione.php

https://www.federscherma.it/homepage/la-federazione/organigramma-
federale.html

B) DETAILY O KAŽDEJ OSOBE: 

•	 Stručný popis (životopis); 

•	 Fotografia; 

•	 Vzdelanie / Skúsenosti v danej oblasti; 

•	 Rozsah povinností / mandát; 

•	 Oficiálny kontakt (e-mail a mobilný telefón)
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http://www.fibs.it/it/federazione/organi-centrali.html

8. informácie ohľadom financií dostupné na internete - aké informácie, ako 
by mali byť podané, koľko rokov by mali byť zverejnené na stránke, preroz-
delenie príjmov a výdavkov + zdroje.  

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY, KTORÉ BY MALI BYŤ UVEREJNENÉ  

•	 Schválená ročná finančná správa (na konci roka)

•	 Popis informácií, informácie ohľadom dotácií, príspevkov, plate-
ných pozícií a v každom prípade ekonomické úžitky akéhokoľvek 
druhu prijaté od verejnej správy alebo iných verejných subjektov 
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http://www.fibs.it/it/federazione/consiglio-federale-2016-2020.html

Ročný predbežný rozpočet (na začiatku roka)  

•	 Prerozdelenie príjmov a výdavkov 

•	 Zdroje . 

9.  Ostatné dôležité informácie a nápady budú zverejnené na webovej 
stránke 
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Športové organizácie majú dnes v spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Na 
jednu stranu zobrazujú hodnoty a konflikty v spoločnosti a na druhú otvárajú 
dvere pokroku a pozitívnym zmenám. Šport sa stal veľmi dôležitou oblasťou 
podnikania a navyše poskytuje možnosti pre znevýhodnených ľudí. Z tohto hľa-
diska majú športové organizácie dôležitú zodpovednosť, ktorou je zvýraznenie a 
znovu vymedzenie spoločenských hodnôt a zásad.

Môžeme vymedziť niekoľko nasledujúcich ľudských aspektov športových 
komunít, ktoré majú dopad v rámci oblasti športu ale aj mimo nej.

1. Začlenenie znevýhodnených ľudí (etnické menšiny, migranti, LGBTQI 
ľudia, zdravotne postihnutí ľudia)

2. Fairplay

3. Demokracia a účasť

4. Ochrana a bezpečnosť

5. Rovnosť pohlaví

6. Medzigeneračná solidarita a spolupráca

Každá športová organizácia, ktorá sa prezentuje ako komunita má určité 
hodnoty, ktoré sú buď verejne známe, alebo nepriamo naznačené. V podstate to 
znamená, že aj komunita, ktorá sa nevyjadrí k spomínaným bodom funguje na 
princípe, ktorý je zreteľný a podľa ktorého vieme určiť, aké má vnútorné hodnoty. 
Ak sa organizácia vyhýba týmto problémom, môžeme aspoň vidieť aký názor má 
jej vedenie na tieto aspekty športovej komunity.

Nižšie je spísaných niekoľko dôležitých kritérií a odporúčaní, ktoré môžu 
športovým organizáciám pômocť prijať účinné stratégie, ktoré sú základom 
dobrej správy ľudského aspektu organizácie. Je dôležité, aby všetky tieto aspek-
ty boli transparentné a dostupné na webových stránkach organizácií. Patrí sem 
napríklad misia, vízia, rozhodnutia, novinky a všeobecné informácie.

požiadavky na začlenenie znevýhodnených ľudí  

V tomto kontexte rozumieme pod slovom „znevýhodnení“ ľudí, ktorí sú 
buď diskriminovaní v konkrétnej komunite, alebo majú menej možností kvôli 
svojmu postaveniu v komunite. Myslí sa tým obmedzený prístup k rôznym zdro-
jom (chudoba, marginalizácia, izolácia, informácie, vzdelanie) alebo prístup k 
právam a možnostiam (stereotypy, predsudky a diskriminácia). Komunita bude 
riadená v súlade s ľudskými právami a bude rešpektovať dôstojnosť všetkých 
členov bez ohľadu na ich rôzne vlastnosti.
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Tieto odporúčania sa môžu týkať rôznych sociálnych skupín, ktoré sú sú-
časťou rôznych komunít. Každá komunita musí vedieť a určiť kto sú títo ľudia a 
ako im môže byť umožnené zúčastňovať sa na športoch.

požiadavky na dostupnosť pre zdravotne postihnutých ľudí

 • Chápať, aké potreby a prekážky existujú v cieľovej skupine

 • Vhodné zariadenie, ktoré umožňuje účasť ľudí s osobitnými potrebami 
(fyzická dostupnosť)

 • Kompetentní tréneri, ktorí sú schopní viesť zmiešané skupiny s osobit-
nými potrebami

 • Všetky dôležité informácie sú poskytnuté cieľovej skupine

 • Špeciálne finančné zdroje, ktoré sú investované do budovania fyzic-
kých požiadaviek (vládne dotácie).

požiadavky na začlenenie etnických menšín a migrantov

 • Jazykovo zdatný zamestnanci (v menšinových jazykoch)

 • Porozumenie medzikultúrnym aspektom a náboženským znakom 
(tradície, oblečenie, sviatky, atď.)

 • Prevencia proti rasizmu a xenofóbii v rámci športovej komunity

 • Kompetentní tréneri a koučovia (spolu s menšinovými trénermi)

 • Špeciálne informácie v jazyku cieľovej skupiny

 • Chápať, aké potreby a prekážky existujú v cieľovej skupine

požiadavky na začlenenie lgbTQi ľudí

 • Chápať, aké potreby a prekážky existujú v cieľovej skupine

 • Prevencia proti homo- a transfóbii v rámci športovej komunity

 • Kompetentní tréneri a koučovia (skúsení v začleňovaní ľudí do športu)

 • Osoba zodpovedná za nahlásenie prejavov nenávisti a diskriminácie

 • Špeciálne informácie pre LGBTQI ľudí.
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požiadavky na fairplay

Pod fairplay rozumieme hlavne ako sa správať k ostatným a aké sú pra-
vidlá športu. Je dôležité vyzdvihnúť, že vďaka etickým aspektom si môže každý 
vychutnávať šport a všetci zúčastnení a zainteresované strany nájdu skutočné 
potešenie z hry.

 • Účasť je podmienená vnútornými a vonkajšími pravidlami (platia pre 
všetky zainteresované strany ako športovci, manažéri, tréneri, rodičia, 
atď.)

 • Fairplay funguje na základe spísaných zásad, ktoré sú odsúhlasené 
všetkými zainteresovanými stranami

 • Systém monitorovania je nevyhnutný, pretože taktiež zabezpečuje dô-
kazy pre nahlásené incidenty v športovej komunite

 • Všetky pravidlá a zásady by mali byť transparentné a verejne dostupné

 • Konkrétne prípady musia byť prešetrené a vyjasnené

požiadavky na demokratickú kultúru

Športové komunity vytvárajú priestor, kde sa ľudia učia sociálnym hodno-
tám, pravidlám a správaniu. Práve z tohto dôvodu majú komunity pri svojej or-
ganizácii veľmi veľkú zodpovednosť. Musia sa vedieť vyrovnať s konfliktmi, prijať 
rozhodnutia, uvažovať o problémoch a chrániť svojich členov.

 • Športové komunita musí svojich členov čo najviac oboznamovať s no-
vými rozhodnutiami

 • Členovia komunity majú možnosť hovoriť o svojich potrebách a sta-
rostiach

 • Všetky rozhodnutia organizácie musia byť transparentné a verejne do-
stupné

 • Práva a slobody každej osoby (napr. súkromie, dôstojnosť, rovnosť) mu-
sia byť chránené a monitorované

 • Musia byť zavedené nezávislé nahlasovacie mechanizmy. 

požiadavky na ochranu a bezpečnosť

Fyzické a mentálne zdravie všetkých členov komunity musí byť vždy na pr-
vom mieste, a to na všetkých úrovniach športovej organizácie. V prípade neplno-
letých zabezpečí účinné a chránené fungovanie špeciálna politika o ochrane detí. 
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 • Musí byť prijatý a zdokumentovaný kódex správania, v ktorom budú 
popísané všetky postupy a pravidlá ochrany a bezpečnosti

 • Bezpečnostné predpisy musia byť monitorované a pravidelne prehod-
nocované

 • Všetci zamestnanci musia byť zaškolení v rámci ochrany a bezpečnosti

 • Musia byť zavedené nezávislé nahlasovacie mechanizmy

požiadavky na rovnosť pohlaví

Čo sa týka ľudských práv, muži a ženy sú si rovní a majú rovnaké práva na 
vykonávanie športov. V skutočnosti to však nie je pravda a ženy majú častokrát 
obmedzený prístup k športu alebo sú v niektorých prípadoch diskriminované. 
Aj keď sa situácia v posledných rokoch zlepšila, stále tu neexistuje rovnosť. Na 
výraznejšie zlepšenie situácie môžu športové organizácie:

 • Začleniť rovnosť pohlaví do všetkých strategických dokumentov orga-
nizácie

 • Zaistiť, aby boli tréneri (a rozhodcovia) rovnako muži ako aj ženy a aby 
mali skúsenosti s rovnosťou pohlaví 

 • Zaistiť účasť žien a dievčat, a to splnením všetkých špeciálnych pod-
mienok pre športovkyne

 • Zlepšiť zastúpenie športovkýň v médiách (v letákoch, na webových 
stránkach, v televízii, časopisoch, atď.)

 • Rovnako začleniť ženy do vedenia športovej organizácie ako mužov 
(predstavenstvo, osoby s rozhodovacou právomocou, riaditelia, za-
mestnanci)

požiadavky na medzigeneračnú solidaritu

Ďalším dôležitým aspektom začlenenia, na ktorý sa často zabúda, je vek. 
Solidarita v rámci rôznych vekových skupín sa môže vybudovať hlavne na úrovni 
miestnych športových organizácií.  



Závery
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Zodpovednosť a transparentnosť Príručka pre športové organizácie je 
veľmi praktická a podporuje aktivity, ktoré vykonávajú športové organizácie, aby 
si zaistili transparentnosť, a to hlavne na internete. V tejto príručke môžete nájsť:  

 • Tvorbu webových stránok športových organizácií na národnej a eu-
rópskej úrovni - rôzne údaje pre športové organizácie o pôsobení na 
internete;

 • Odporúčania ohľadom informácií, ktoré by mali byť zverejnené pre čle-
nov a občanov; 

 • Osvedčené postupy z oblasti športu, ktoré môžu slúžiť ako zdroj inšpi-
rácie; 

 • Osvedčené postupy z iných oblastí, ktoré môžu byť aplikované na špor-
tovú oblasť; 

 • Užitočné tipy a triky na riadenie webovej stránky a sociálnych sietí or-
ganizácie;

 • Ľudské zdroje v športových organizáciách a ako byť inkluzívnym. 

 Tím projektu #GoodGovernanceSport pevne verí, že táto príručka vám 
poskytne mnoho nových možností v oblasti športu a zlepší vaše pôsobenie na 
verejnosti. Taktiež verí, že prijmete tieto informácie a odporúčania o dosiahnutí 
dobrej správy. Transprentnosť a začlenenie podložené dôkazmi v športových or-
ganizáciách môže poskytnúť udržateľný rast a prispieť na zvýšenie účasti v špor-
te a fyzických aktivitách v rámci Európskej únie.
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O projekte #GoodGovernanceSport
projekt #goodgovernancesport sa zameriava na analýzy, zhromažďo-

vanie a podporu postupov pre správne zviditeľnenie prijatých rozhodnutí, zain-
teresovaných strán na rozhodovaní a transparentnosti verejného financovania v 
športových organizáciách.

Hlavné ciele projektu: 
•	 zlepšenie dobrej správy vecí v športových organizáciách v Európe na 

miestnej, národnej a európskej úrovni;

•	 analýza verejnej tváre európskych a národných športových organizácií, 
založená na prísnych kritériách a transparentnej metodológii, uplatni-
teľná na všetkých organizáciách s rovnakým prístupom.

•	 prostredníctvom plánovaných akcií šírenia budeme venovať zvýšenú 
pozornosť dobrému riadeniu na miestnej a národnej úrovni.

•	 pripraviť a podporiť ďalších vedúcich športov, ktorí veria a implemen-
tujú hodnoty integrity, fair play, transparentnosti, poctivosti, oddanosti 
seberealizačnej dráhe a mobility odbornej prípravy implementovanej 
počas projektu;

•	 týmto projektom sa posilní dôkazová základňa pre tvorbu politík (štú-
die, zhromažďovanie údajov, prieskumy) na miestnej, národnej a eu-
rópskej úrovni;

•	 podpora zásad dobrého riadenia v oblasti športu všetkým zaintereso-
vaným stranám a vytváranie multiplikátorov dobrého riadenia;

•	 zlepšenie dobrej správy vecí v oblasti športu prostredníctvom skrátenia 
zdrojov - samoštúdium dobrého riadenia v športe;

•	 zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote športu a telesných aktivít vo 
vzťahu k osobnému, profesionálnemu a sociálnemu rozvoju jednotliv-
cov prostredníctvom všetkých plánovaných projektových aktivít.

Dobré riadenie v sektore športu bolo témou, ktorá je stále viac a viac po-
trebná v tejto oblasti, pretože vidíme nekonečné problémy, počnúc: 

•	 nízkym počtom ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do športu a fyzickej akti-
vity. Šport v súčasnej realite je jednou z mnohých možností, ktoré eu-
rópski občania majú k dispozícií, ale často to nie je tá najatraktívnejšia 
voľba;



122

Zodpovednosť a transparentnosť  / Príručka pre športové organizácie

•	 záujmom členov spoločnosti o zapojenie sa do športu, ktorý sa čoraz 
viac znižuje kvôli nekonečným škandálom, korupcii, fixácii zápasov, 
dopingu, nedostatku transparentnosti, aktivitám, ktoré sú verejne fi-
nancované;

•	 verejnou pozornosťou, ktorá sa zvyšuje v oblasti výdavkov verejných 
financií (nedávna demisia kandidátskych miest na hostiteľské olym-
pijské hry) a odzrkadľovanie problémov riadenia v oblasti športu, ľudia 
strácajú dôveru v potenciál športových organizácií a vieru v návrat in-
vestícií na veľké športové podujatia.

Európske, národné a miestne športové organizácie a federácie na riade-
nie športu na všetkých úrovniach musia zaviesť potrebné reformy, ako sa stalo 
už v prípade mnohých európskych športových organizácií podpisom vyhlásenia 
o dobrej správe vecí (predložené v Bruseli v septembri 2016 a podpísané BSDA 
Malta v marci 2017). Športové orgány boli vyzvané, aby sa zaviazali presadzovať 
alebo uplatňovať základné zásady dobrej správy vecí v oblasti športu: integrita, 
transparentnosť, zodpovednosť, demokracia a inkluzívnosť, avšak to je len za-
čiatok procesu, a preto sa musíme stále viac snažiť, aby bol šport v dynamickom 
svete kompatibilný.

V súčasnej dobe sa v celej Európe vynakladá úsilie o to, aby sa v oblasti 
športu vyvíjali normy riadenia, konkrétne zásady demokracie, transparentnos-
ti, zodpovednosti pri rozhodovaní a začlenenie do zastúpenia zainteresovaných 
strán. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť športových štruktúr v rôznych európskych 
krajinách sa EÚ usiluje o posilnenie organizácie športu v Európe. Správnym prístu-
pom by malo byť poskytnutie pridanej hodnoty pre prácu na vnútroštátnej úrovni 
zhromažďovaním a zdieľaním osvedčených postupov a poskytovaním praktic-
kých odporúčaní, ktoré pomôžu zvýšiť normy dobrého riadenia v oblasti športu.

Konkrétne výsledky projektu: 
•	 Prieskum dobrej správy vecí v oblasti športu a výskumná správa o zis-

teniach;

•	 Príručka zodpovednosti a transparentnosti v športe;

•	 Interaktívna platforma vrátane samostatnej vzdelávacej cesty, vzdelá-
vacích a učebných materiálov, nástrojov na hodnotenie dobrej správy 
vecí v oblasti športu;

•	 Šírenie informácií na národnej a európskej úrovni o zvyšovaní povedo-
mia o #GoodGovernanceSport.
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Členovia konzorcia:

Bulgarian sports development association Bulharsko

Rijeka Sport’s Association Chorvátsko

ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Grécko

Institute of Innovative Technologies Poľsko

Hope for children Hungary Maďarsko

Mine Vaganti NGO Taliansko

A.D.E.L.-Association for Development, Education and 
Labour

Slovensko

Vyhlásenie o zodpovednosti
Táto správa je jedným z výsledkov projektu „Dobrá správa vecí v oblasti 

športu“ pod vedením BSDA, ktorý je spolufinancovaný z programu Erasmus+ od 
Európskej únie.

Podpora Európskej komisie pri tvorbe tejto publikácie nepredstavuje sú-
hlas s jej obsahom, ktorý odráža iba názory autorov, a Komisia nemôže byť zod-
povedná za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Ak máte akýkoľvek komentár k tejto správe, obráťte sa na BSDA:  
info@bulsport.bg
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