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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA: „VÝZNAMNÉ
MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA 2016
Z POHĽADU ŠPORTOVEJ DIPLOMACIE“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: “MAJOR
INTERNATIONAL SPORTS EVENTS 2016
IN TERMS OF SPORTS DIPLOMACY”
Zuzana Husárová
Na oblasť športovej diplomacie bola zameraná v poradí už druhá
konferencia tohto druhu, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2016 na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov. Aj keď sa na prvý pohľad môže
zdať, že šport a diplomacia či politika nie sú navzájom prepojené aktivity, opak
je pravdou. V časoch čoraz väčšej nedôvery ľudí voči tradičným politikom
a politickým stranám sa práve šport a jeho schopnosť zabaviť, ale aj spojiť ľudí
či celé národy s rovnakým zápalom pre súťaženie, stáva čoraz výraznejším
nástrojom diplomacie. Politici už oddávna patria na vrcholové športové
podujatia, a naopak, športovci už v minulosti preukázali svoj potenciál pri riešení
otvorených sporov či napätých situácií medzi krajinami (ako príklad tu možno
uviesť známu „pingpongovú diplomaciu“, ktorá zlepšila vzťahy medzi ČĽR
a USA, alebo bojkot moskovských olympijských hier v roku 1980, na ktorých sa
nezúčastnilo viacero demokratických krajín).
Ako už napovedá samotný názov konferencie Významné medzinárodné
športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie, našou snahou bolo
sústrediť sa hlavne na významné športové udalosti uplynulého roku: Olympijské
hry v Riu, Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a ďalšie. Z dôvodu zamerania sa
na najvýznamnejšie športové udalosti z rôznych oblastí (futbal, atletika, hokej,
cyklistika, atď.) boli hostia tejto konferencie vopred starostlivo vybraní, aby na
pôde fakulty mohli vystúpiť nielen športovci, ale aj iné významné osobnosti
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z oblasti športovej politiky, športovej diplomacie a médií.
Program konferencie pozostával z viacerých samostatných častí. Otvorenia
sa zhostil dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov doc. PhDr.
Branislav Kováčik, PhD. Ako ďalší sa slova ujali hlavní organizátori
konferencie: prof. PhDr. Peter Terem, PhD. a PaedDr. Ivan Štulajter, PhD.,
ktorí vo svojich príhovoroch pozornosť upriamili na privítanie vzácnych hostí,
rovnako ako na načrtnutie existujúceho prepojenia medzi politikou a športom.
Nezabudli tiež pripomenúť neustále narastajúci význam športovej diplomacie,
ktorá v súčasnosti výrazne sekunduje tradičným politickým rokovaniam, a to tak
na bilaterálnej, ako aj na multilaterálnej úrovni.
Po slávnostnou otvorení nasledovala plenárna časť konferencie, ktorej sa
zúčastnilo osem pozvaných hostí. Ako prvý sa pred publikom predstavil dekan
Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.,
ktorý auditóriu priblížil politické a ekonomické aspekty športových udalostí.
Nakoľko tento príspevok vznikol v spolupráci s prof. PaedDr. Pavlom Bartíkom,
PhD. a Dr. Hab. Andrzejom Hadzikom, bol obohatený o mnohé poznatky
týkajúce sa širšieho stredoeurópskeho priestoru. Ako ďalší sa slova ujal
poslanec mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica Daniel Karas, ktorý
sa zameral na význam športu a športových podujatí na lokálnej úrovni a to tak
v politickom, ako aj v sociálnom kontexte. Následne svoj príspevok
prezentovala Mgr. Danka Barteková, ktorá sa ako aktívna členka
Medzinárodného olympijského výboru zamerala na predstavenie úloh a funkcií
tejto inštitúcie. Politický význam a príležitosti spojené s prípravou športovcov na
vrcholové podujatia nám následne priblížil bronzový medailista z OH 1996
a 2004 Jozef Gönci, ktorý v súčasnosti pôsobí ako člen výkonného výboru
SOV. Po jeho prezentácii sa slova ujal generálny sekretár Slovenského
futbalového zväzu Jozef Kliment, ktorý priblížil fungovanie futbalu
v tuzemských podmienkach, rovnako ako jeho prínos pri budovaní komunít či
spoločného záujmu ľudí naprieč spoločnosťou. V rámci plenárnej časti
konferencie sa k slovu dostal aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter
Privara, ktorý nám priblížil problematiku výchovy talentov i organizácie
medzinárodných športových podujatí. Následne túto časť konferencie svojim
príspevkom uzatvorila Petra Gantnerová, ktorá prirodzene nadviazala na
myšlienky prezentované v tejto časti konferencie a zamerala sa na šírenie
športových ideálov a hodnôt, rovnako ako na potrebu výchovy budúcich
športovcov s cieľom posilniť postavenie Slovenska vo svete.
Bohatá plenárna časť len predznamenala rozmanitosť popoludňajšej
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panelovej diskusie, ktorá prebiehala v dvoch blokoch. V prvom z nich vystúpili
Ivor Lehoťan, viceprezident Medzinárodnej biatlonovej únie, rovnako ako
športový novinár a redaktor denníka Šport, atletický manažér, organizátor
ostravskej Zlatej tretry a komentátor Alfonz Juck; Mgr. Matej Tóth, ktorý sa po
zisku zlatej olympijskej medaily z OH v Riu 2016 stal naším najúspešnejším
slovenským atlétom a Tréner roka 2016, ktorý je zároveň trénerom Mateja
Tótha Mgr. Matej Spišiak. Už samotné zloženie pozvaných hostí naznačovalo
kvalitu a bohatosť informácií, ktoré nám svojimi príspevkami sprostredkovali.
Auditórium tak získalo množstvo poznatkov odvíjajúcich sa od osobných
skúseností hostí, ktorí nám umožnili nahliadnuť do zákulisia (nielen
vrcholových) športových podujatí, ich organizácie a fungovania z pohľadu
priamych účastníkov.
Druhá časť panelovej diskusie pozostávala z názorov a skúseností Mgr.
Adama Lehockého, ktorý pôsobí ako športový redaktor TV Markíza aj TV
Hronka a venuje sa primárne zimným športom; Mgr. Tomáša Štulajtera, ktorý
je pracovníkom pre styk s médiami a verejnosťou v rámci Sekretariátu SZĽH;
jazdiaceho manažéra Cyklistického klubu Banská Bystrica Martina Fraňa
a slovenského futbalového trénera Ivana Galáda. Títo hostia sa zamerali
predovšetkým na úlohu médií v športe, ktoré do značnej miery ovplyvňujú nielen
celkovú popularitu, ale aj verejnú mienku na šport, športovcov a ich výsledky.
Odznela tiež krátka diskusia venovaná Zákonu o športe, ktorý je základným
rámcom definujúcim fungovanie športu, pôsobnosť štátnych orgánov v oblasti
športu a tiež vzťahov, ktoré sú nevyhnutné na jeho efektívnu realizáciu
v podmienkach Slovenskej republiky.
Možno skonštatovať, že uskutočnenie konferencie Významné medzinárodné
športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie len reflektuje čoraz
výraznejšiu prepojenosť športu a politiky. Aj napriek pomerne krátkej existencie
športovej diplomacie ako samostatnej disciplíny je zrejmé, že táto je skvelou
príležitosťou na neformálne politické stretnutia či formovanie politických
rozhodnutí v inej, uvoľnenej atmosfére. Rastúci záujem a obohacujúci obsah
tejto konferencie tak predznamenáva ďalšie možnosti a aj nové ročníky tohto
podujatia.
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