
Skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť v športe, ktorú zriadila 
komisárka Mariya Gabriel, predložila akčný plán a odporúčania pre 
Európsku komisiu, členské štáty EÚ, národné a medzinárodné športové 
orgány a amatérske organizácie s cieľom dosiahnuť vyváženejšie 
zastúpenie mužov a žien v športe. Opatrenia by mali byť predovšetkým 
zamerané na miestnu úroveň, aby sa zabezpečil ich dlhodobý vplyv.

PRIEREZOVÉ TÉMY
Pri tvorbe opatrení je potrebné prihliadať na osem prierezových tém.

• Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti: 
všetky zainteresované strany musia do svojich 
opatrení zapracovať rodové hľadisko.

• Prierezový charakter: keďže príčiny nerovnosti sa prekrývajú, 
je mimoriadne dôležité uplatňovať prierezový prístup.

• Rodové rozpočtovanie/financovanie: športové 
organizácie musia vyhradiť rozpočet na rodovú rovnosť.

• Monitorovanie a hodnotenie politiky, výskum: s cieľom 
zabezpečiť, aby politika zostala aktuálna a spĺňala svoj účel.

• Vzdelávanie: vzdelávacie nástroje sú nevyhnutné na 
vysvetlenie významu opatrení v oblasti rodovej rovnosti a mali 
by sa venovať všetkým strategickým zainteresovaným stranám.

• Komunikácia: má zásadný význam, aby sa 
zabezpečilo, že správa bude počas vykonávania 
politiky slúžiť ako referenčný dokument.

• Koordinátori rodovej rovnosti: zabezpečia riadne 
uplatňovanie a monitorovanie stratégií na dosiahnutie rovnosti.

• Muži ako spojenci: muži na rozhodovacích pozíciách 
sa musia podieľať na prinášaní zmeny.
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TEMATICKÉ OBLASTI A SÚVISIACE ODPORÚČANIA
Vymedzilo sa šesť kľúčových tematických oblastí angažovania.

Účasť: ženy sa do športu zapájajú menej často  
ako muži.

• Vytvoriť akčné plány pre rodovú rovnosť,  
v ktorých sa vyzdvihnú širšie prínosy športu.

• Zriadiť mechanizmy, ktorými sa podporí 
športovanie všetkých dievčat a žien.

• Presadzovať vyváženie práce/štúdia  
s rodinným životom a so športom.

• Zaistiť rovnaký prístup k prostriedkom 
vrátane priestorov, vybavenia a oblečenia.

• Monitorovať a hodnotiť pokrok pri 
odstraňovaní prekážok rodovej rovnosti.

Trénerstvo a funkcionárstvo: ženy sa menej  
často stávajú trénerkami ako muži.

• Podporovať rozvoj príležitostí v oblasti trénerstva 
a funkcionárstva pre ženy na všetkých úrovniach.

• Stanoviť ciele rovnakej rodovej účasti vo 
vzdelávacích programoch v oblasti trénerstva 
a funkcionárskeho pôsobenia a vytvoriť iniciatívy, 
vďaka ktorým môžu ženy získať skúsenosti 
na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

• Vytvoriť mentorské iniciatívy 
na všetkých úrovniach.

• Uskutočniť kampane na prilákanie žien 
do sveta trénerstva a funkcionárstva 
a vytvoriť stimuly na ich nábor.

• Zaviesť nástroje a postupy na zber údajov 
a podporovať výmenu informácií.

Vodcovstvo: ženy sú nedostatočne zastúpené  
na vedúcich pozíciách.

• Zaviazať sa k opatreniam na zabezpečenie 
rodovej rovnosti na vedúcich pozíciách.

• Zvyšovať povedomie o prínose rozmanitého 
rodového zastúpenia vo výkonných radách.

• Stanoviť 50 % kvótu zastúpenia žien 
vo všetkých orgánoch s rozhodovacou 
právomocou a určiť obmedzenia mandátu.

• Zostaviť programy na zvyšovanie 
povedomia o predsudkoch, ktoré bránia 
ženám zastávať vedúce funkcie.

• Spolupracovať so skupinami, ktoré sa 
špecializujú na hodnotenie a vykonávanie politiky 
v oblasti vodcovstva a rodovej rovnosti.

 

Sociálne a ekonomické hľadiská športu: rodové 
rozdiely na pracovnom trhu sú v športe výraznejšie.

• Presadzovať rovnaké zmluvné podmienky 
a zabezpečovať uplatňovanie právnych 
predpisov v oblasti práce.

• Zaisťovať rovnaké príležitosti pre športovkyne 
a transparentné náborové postupy.

• Zriadiť postupy na znižovanie hospodárskej 
nerovnosti, presadzovanie sociálneho dialógu a 
poskytovanie právnej a administratívnej podpory.

• Verejne hovoriť o probléme pracovnej 
diskriminácie v športe a zaviesť 
príslušné systémy monitorovania.

• Podporovať a ochraňovať oznamovateľov korupcie.

Mediálne pokrytie: ženský šport nemá široké 
mediálne pokrytie a keď sa takéto pokrytie vyskytuje, 
často sa ním posilňujú negatívne rodové stereotypy.

• Podporovať rozvoj iniciatív na zvýšenie 
pokrytia ženského športu a zabezpečiť 
férové zobrazovanie športovkýň.

• Nabádať mediálne organizácie, aby najímali 
redaktorov a redaktorky zameraných na 
kontrolu rodového vyváženia a aby mali 
vyváženejšie zastúpenie žien a mužov.

• Zvyšovať povedomie športových novinárov 
a novinárok o predsudkoch v rámci 
mediálneho pokrytia ženského športu.

• Zaviesť nástroje a postupy na zber údajov 
a výskum a podporovať výmenu informácií.

Rodovo motivované násilie: môže byť fyzické, 
sexuálne alebo psychologické. Ženy ho zažívajú  
viac ako muži.

• Vykonávať programy vzdelávania a prevencie  
na všetkých úrovniach.

• Podnietiť vedúce osobnosti športu a organizácie, 
aby sa zaviazali, že skoncujú so sexuálnym 
obťažovaním a s násilím.

• Zbierať údaje s cieľom vyhodnotiť rozsah problému 
a efektívnosť iniciatív zameraných na prevenciu.

• Zaviesť mechanizmy na oznamovanie nekalých 
praktík a vymenovať bezpečnostných úradníkov 
a úradníčky, ktorí budú vybavovať sťažnosti.

• Presadzovať výmenu postupov, ktorými sa 
predchádza násiliu v športe, a vybudovať 
partnerstvá medzi sektormi.

Kompletnú správu a odporúčania skupiny na vysokej úrovni si môžete prečítať na tejto adrese:  
https://sport.ec.europa.eu/

https://sport.ec.europa.eu/

