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INFORMÁCIA KU KONFERENCII:
„VÝZNAMNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA ROKU 2012
Z POHĽADU ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE“
Matúš Štulajter*
Rok 2012 bol bohatý na významné medzinárodné športové podujatia.
Majstrovstvá sveta v hokeji, majstrovstvá Európy vo futbale a letné olympijské
hry sú z pohľadu atraktivity a popularity najsledovanejšími podujatiami v našom
regióne i na celom svete. Zaujímavé je sledovať nielen vrcholové výkony, ale aj
rôzne akty športovcov a iných zástupcov jednotlivých zúčastnených štátov,
ktoré nesú jasný politický odkaz. V zahraničnej politike týchto štátov majú svoje
významné miesto a poskytujú priestor pre analýzu medzinárodných vzťahov z
odlišnej perspektívy.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici sa preto rozhodla zorganizovať konferenciu na tému
Významné športové podujatia roku 2012 z pohľadu športovej diplomacie, ktorá
bola prvou svojho druhu v Slovenskej republike. Konferencia bola súčasťou
výskumného zámeru, ktorý finančne podporila spoločnosť Atos. Okrem
systematizácia poznatkovej bázy a analýzy prípadových štúdii bolo cieľom
výskumného zámeru prispieť k zvyšovaniu povedomia o význame športu v
živote spoločnosti, o jeho vplyve na vnútroštátnu a medzinárodnú politiku a
úlohe športovej diplomacie v rámci zahraničnej politiky štátov medzinárodného
spoločenstva.
Organizáciu tejto konferencie iniciovali študenti tejto fakulty, nakoľko sa
predmet Športová diplomacia vyučuje ako voliteľný predmet v rámci
magisterského štúdia, ktorý si počas dvoch rokov výučby získal veľkú
popularitu. Veľkou inšpiráciou však bol aj veľký úspech externej doktorandky
fakulty Danky Bartekovej, ktorá sa danej téme venuje vo svojej dizertačnej
práci a stala sa členom Komisie športovcov v Medzinárodnom olympijskom
výbore.
* Mgr. Matúš Štulajter pôsobí ako interný doktorand na Katedre medzinárodných vzťahov
a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici, e-mail: matus.stulajter@umb.sk.
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Konferencia sa konala 21.11. 2012 a jej hlavným zámerom bolo oboznámiť
nielen študentov, ale aj mediálnu a akademickú verejnosť o význame športovej
diplomacie ako nástroja medzinárodnej politiky štátu s akcentom na rok 2012 a
športové podujatia, ktoré sa v tomto roku konali. Participantmi konferencie boli
zástupcovia športových funkcionárov, médií a aktívni športovci, ale veľmi
významná bola aj účasť zástupcov štátnej správy, ktorí sa s problematikou
športovej diplomacie zaoberajú v rámci svojej pracovnej činnosti. Oficiálne
otvorenie konferencie pozostávalo z príhovorov prodekana pre vedu a výskum
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici Petra Terema, prorektora pre vedu a výskum Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici Karola Görnera, ktorí vyzdvihli úlohu športu v
spoločnosti, zahraničnej politike i pozitívnej reprezentácie štátu a Petra
Prónaia, zástupcu spoločnosti Atos, ktorá bola generálnym sponzorom
konferencie. Úspešná slovenská športovkyňa Danka Barteková v rámci
otvorenia konferencie poukázala na úlohu športovcov a športových zväzov v
oblasti športovej diplomacie.
Po oficiálnom otvorení a hlavnom paneli konferencie nasledovala veľmi
podnetná diskusia. Prvým vystupujúcim bol Ondrej Gažovič, zástupca
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
ktorý vo svojom príspevku poukázal na potrebu inštitucionalizácie športovej
diplomacie v rámci ministerstva a na jednotlivé aktivity, ktoré na tomto
ústrednom orgáne štátnej správy pre zahraničnú politiku v tejto oblasti
prebiehajú. Nasledoval príspevok zástupkyne Ministerstva školstva Slovenskej
republiky Kataríny Malíkovej, ktorá sa zamerala na projekty a aktivity
ministerstva v oblasti športu realizované v spolupráci s jednotlivými európskymi
a medzinárodnými inštitúciami. Prvým zástupcom športových funkcionárov v
hlavnom paneli konferencie bol Jozef Liba, generálny sekretár Slovenského
olympijského výboru. Jeho príspevok sa zaoberal genézou olympionizmu,
štruktúrou medzinárodného olympijského hnutia a dynamickými procesmi, ktoré
v jeho organizačnej štruktúre prebiehajú. Veľmi aktuálne bolo zhodnotenie
postavenia a činnosti SOV a úlohy komisie športovcov a ostatných športových
zväzov v rámci jeho aktivít.
Zástupcom najmasovejšieho a najpopulárnejšieho športu na Slovensku na
konferencii – futbalu, bol Jozef Kliment, generálny sekretár Slovenského
futbalového zväzu. Hlavnou témou jeho príspevku bolo diplomatické úsilie
Poľska a Ukrajiny v procese uchádzania sa o možnosť organizácie
Majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2012 a jeho osobné skúsenosti a
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postrehy z tohto športového podujatia. V závere svojho príspevku sa vyjadril k
úlohe Slovenského futbalového zväzu v rámci pozitívnej reprezentácie
Slovenskej republiky, jeho činnosti a vzťahu k medzinárodným a regionálnym
futbalovým federáciám (FIFA a UEFA). Posledným vystupujúcim v hlavnom
paneli konferencie bol Zdenko Kríž, predseda Konfederácie športových zväzov
Slovenska. Jeho vystúpenie sa týkalo činnosti slovenských športových
funkcionárov v zahraničných športových zväzoch a ich úlohy v nich. Poukázal
nielen na pozitíva, ale aj negatíva ich pôsobenia v komparácii so ich českými
kolegami a na perspektívu ich ďalšieho pôsobenia v týchto organizáciách.
Po vystúpeniach a diskusii v hlavnom paneli sa konal druhý panel, ktorý
bol zameraný na postrehy a skúsenosti zástupcov médií, aktívnych športovcov
a športových funkcionárov. Moderátormi tohto panelu boli športový novinár a
viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie Ivor Lehoťan a Ivan Štulajter
pôsobiaci na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vyučujúci predmetu Športová diplomacia.
Účastníkmi tejto diskusie boli zástupcovia verejnoprávnych a súkromných médií
Milan Stanko a Adam Lehocký, ktorí sa vyjadrili k úlohe médií nielen v oblasti
poskytovania informácií zo športových podujatí, ale aj ich vzťahom k jednotlivým
športovcom a športovým zväzom. Zamerali sa najmä na priebeh letných
olympijských hier 2012 v Londýne, jej organizáciu a pôsobenie slovenských
športovcov na tomto podujatí. Veľmi podnetnou bola komparácia formy
poskytovania informácií z pohľadu verejnoprávneho a súkromného televízneho
média. Ich veľkým prínosom boli aj televízne reportáže z konferencie v
športových novinách.
Ďalším účastníkom tohto panelu bol tréner slovenskej futbalovej
reprezentácie do 21 rokov Ivan Galád, ktorý trefne naznačil úlohu futbalu a
futbalových osobností v spoločnosti a spomenul aj rôzne postrehy, situácie a
problémy, ktorým počas výkonu svojej funkcie čelí. Poukázal aj na fenomén
médií a sociálnych sietí vo vzťahu k vrcholovému futbalu a ich dopad na
správanie futbalistov a futbalových funkcionárov.
K cyklistike a pôsobeniu Slovenského zväzu cyklistiky sa vyjadril Martin
Fraňo, člen tejto športovej organizácie. Spomenul svoje postrehy z organizácie
rôznych medzinárodných cyklistických podujatí a venoval sa aj
najpopulárnejšiemu podujatiu v tomto športe, Tour de France a úspešnému
slovenského cyklistovi Petrovi Saganovi a jeho vplyvu na popularizáciu
cyklistiky v Slovenskej republike.
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Za športovcov sa tejto diskusie zúčastnila športová strelkyňa Danka
Barteková a športový strelec Jozef Gönci. Tieto významné osobnosti
slovenského športu sa vyjadrili k organizácii olympijských hier, na ktorých sa
zúčastnili i z funkcionárskeho prostredia, nakoľko sa obaja aktívne angažujú aj
v tejto oblasti. Nevynechali ani svoj vzťah k médiám a jeho vplyvu na slovenskú
športovú odbornú i laickú verejnosť.
Svoj pohľad na organizáciu Majstrovstiev sveta v hokeji 2012 vo Fínsku
poskytol novinár denníka Šport Tomáš Štulajter, ktorý sa osobne zúčastnil na
tomto pre Slovensko veľmi sledovanom a úspešnom športovom podujatí.
Vyjadril sa aj k svojmu vzťahu k ostatným zahraničným médiám a ich
postaveniu na tomto podujatí.
Po diskusii zo študentmi fakulty a jej zhodnotení sa konal panel, v ktorom
predniesli svoje príspevky zástupcovia akademickej obce. Prvou vystupujúcou
bola odborná asistentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela Mária Holubová, ktorá poukázala na význam športu ako
nástroja zahraničnej politiky štátu v historických súvislostiach s akcentom na
dejiny európskych veľmocí (Francúzsko, Anglicko, Prusko). Ďalším zástupcom
fakulty bol Ivan Kováč, ktorý vo svojom príspevku analyzoval ekonomickopolitické implikácie organizácie majstrovstiev vo sveta vo futbale, ktoré sa budú
konať v roku 2014 v Brazílii. Nasledoval príspevok Danky Bartekovej, ktorá sa
vyjadrila k nedostatkom v organizácii letných olympijských hier 2012 v Londýne.
Posledné vystúpenie v akademickom paneli patrilo Marekovi Lenčovi, ktorý
analyzoval zahranično-politické aspekty organizácie majstrovstiev Európy 2012
v Poľsku a na Ukrajine vo vzťahu k Nemecku.
Konferenciu bola ukončená záverečnou rečou Ivana Štulajtera, ktorý
zhrnul priebeh konferencie a poukázal na význam organizácie podobných
podujatí v budúcnosti a poďakoval sa všetkým účastníkom konferencie za ich
príspevky a postrehy i všetkým diskutujúcim. Po záverečnej reči prebehlo
neformálne stretnutie, kde si mohli účastníci konferencie vymeniť svoje
skúsenosti a postrehy. Konferencia Významné športové podujatia roku 2012 z
pohľadu športovej diplomacie bola určitou novinkou v slovenskom
akademickom prostredí a priniesla mnohé zaujímavé pohľady z rôznych oblastí
politiky, športu a mediálnej sféry. Výstupom z konferencie bude zborník
vedeckých štúdii, ktorý bude obsahovať príspevky jednotlivých aktívnych
účastníkov konferencie.
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