Kapitola 4
Národné olympijské výbory (NOV)

31 Poslanie a úloha NOV*
1

Poslaním NOV je rozvíjaÈ a chrániÈ olympijské hnutie vo svojej krajine v
súlade s Olympijskou chartou.

2

NOV:
2.1. ‰íria základné princípy olympizmu na národnej úrovni v rámci
‰portovej ãinnosti a prispievajú k ‰íreniu olympizmu v uãebn˘ch
programoch telesnej v˘chovy a ‰portu v ‰kolách a na univerzitách.
Starajú sa o zakladanie in‰titúcií, ktoré sa venujú olympijskej v˘chove.
Dbajú najmä o zaloÏenie a ãinnosÈ národn˘ch olympijsk˘ch akadémií,
olympijsk˘ch múzeí a kultúrnych programov, ktoré majú vzÈah
k olympijskému hnutiu;
2.2. zabezpeãujú dodrÏiavanie Olympijskej charty vo svojej krajine;
2.3. podporujú rozvoj vrcholového ‰portu a ‰portu pre v‰etk˘ch;
2.4. pomáhajú v príprave ‰portov˘ch kádrov, najmä organizovaním stáÏí
a dbajú o to, aby tieto stáÏe prispievali na propagáciu základn˘ch
princípov olympizmu;
2.5. vystupujú proti v‰etk˘m formám diskriminácie a násilia v ‰porte;
2.6. musia bojovaÈ proti uÏívaniu látok a proti postupom, ktoré sú zakázané MOV alebo M·F, predov‰etk˘m intervenovaním u kompetentn˘ch
orgánov svojej krajiny, aby lekárske kontroly mohli byÈ vykonávané
v ão najlep‰ích podmienkach.
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NOV majú v˘hradnú právomoc zastupovaÈ svoj ‰tát na olympijsk˘ch
hrách a na regionálnych, kontinentálnych alebo svetov˘ch ‰portov˘ch
súÈaÏiach, ktoré sa konajú pod patronátom MOV. Okrem toho sa kaÏd˘
NOV musí povinne zúãastÀovaÈ na olympijsk˘ch hrách vyslaním ‰portovcov.
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4

NOV majú právo urãiÈ mesto, ktoré môÏe predloÏiÈ kandidatúru na
usporiadanie olympijsk˘ch hier v ich krajine.

5

NOV sa musia usilovaÈ o harmonické vzÈahy a dobrú spoluprácu
s príslu‰n˘mi vládnymi orgánmi; okrem toho musia úãinne prispievaÈ
k vytváraniu programov urãen˘ch na podporu ‰portu na v‰etk˘ch úrovniach. PretoÏe ‰port prispieva k v˘chove, zdraviu, k rozvoju hospodárstva
a k rozvoju spoloãenského poriadku, je Ïiaduce, aby NOV mali na
realizáciu svojich cieºov podporu verejn˘ch orgánov. NOV si v‰ak musia
chrániÈ svoju nezávislosÈ a odolávaÈ v‰etk˘m nátlakom, politickej, náboÏenskej alebo ekonomickej povahy, ktoré im môÏu brániÈ plniÈ ustanovenia
Olympijskej charty.

6

NOV majú právo:
6.1. predkladaÈ MOV návrhy t˘kajúce sa Olympijskej charty a olympijského
hnutia v‰eobecne vrátane organizovania a konania olympijsk˘ch hier;
6.2. vysloviÈ sa ku kandidatúram na usporiadanie olympijsk˘ch hier;
6.3. spolupracovaÈ na príprave Olympijsk˘ch kongresov;
6.4. zúãastÀovaÈ sa na ÏiadosÈ MOV na ãinnosti komisí MOV.

7

MOV pomáha NOV plniÈ ich poslanie prostredníctvom Olympijskej
solidarity a ìal‰ích sluÏieb.

8

Pri plnení svojho poslania môÏu NOV spolupracovaÈ s vládnymi aj
nevládnymi organizáciami. Svoju ãinnosÈ v‰ak nikdy nesmú spájaÈ
s ãinnosÈou, ktorá by bola v rozpore s Olympijskou chartou.

9

Okrem opatrení a sankcií stanoven˘ch pre prípad poru‰enia Olympijskej
charty MOV môÏe NOV suspendovaÈ alebo mu odÀaÈ uznanie:
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9.1. ak platné právne ustanovenia a predpisy v príslu‰nej krajine alebo
stanovy in˘ch subjektov v tejto krajine, ãi uÏ ‰portovej, alebo inej
povahy, bránia ãinnosti NOV;
9.2. ak úãinnosÈ právnych ustanovení alebo predpisov platn˘ch v príslu‰nej krajine alebo stanovy in˘ch subjektov v tejto krajine bránia
formovaniu, alebo vyjadrovaniu vôle národn˘ch ‰portov˘ch zväzov
alebo in˘ch subjektov patriacich k tomuto NOV alebo v Àom zastúpen˘ch.

32 Zloženie NOV*
1

Bez ohºadu na zloÏenie NOV musia v Àom byÈ:
1.1. ãlenovia MOV v danom ‰táte, ak nejakí sú. Títo ãlenovia majú
právo hlasovaÈ na valn˘ch zhromaÏdeniach NOV. Okrem toho ãlenovia MOV uvedení podºa paragrafov 2.2.1 a 2.2.4 vykonávacieho
ustanovenia k pravidlu 20, sú ex officio ãlenmi v˘konného orgánu
NOV, v rámci ktorého majú právo hlasovaÈ;
1.2. v‰etky národné ‰portové zväzy, zdruÏené v M·F, ktor˘ch ‰port je
zaraden˘ do programu olympijsk˘ch hier, alebo nimi urãen˘ch
zástupcov (minimálne päÈ tak˘ch národn˘ch ‰portov˘ch zväzov).
Treba preukázaÈ, Ïe tieto národné zväzy vyvíjajú skutoãne ‰pecifickú
‰portovú ãinnosÈ vo svojej krajine a na medzinárodnej úrovni, najmä
Ïe organizujú ‰portové súÈaÏe a zúãastÀujú sa na nich a uplatÀujú
programy na v˘chovu ‰portovcov. NOV môÏe uznaÈ len jeden
národn˘ ‰portov˘ zväz pre kaÏd˘ ‰port riaden˘ takouto M·F. Tieto
národné zväzy alebo nimi urãení zástupcovia musia tvoriÈ hlasovaciu
väã‰inu NOV a jeho v˘konného orgánu;
1.3. aktívni alebo b˘valí ‰portovci, ktorí sa zúãastnili na olympijsk˘ch
hrách; tí sa v‰ak musia vzdaÈ ãlenstva najneskôr na konci tretej
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olympiády, ktorá nasleduje po posledn˘ch olympijsk˘ch hrách, na
ktor˘ch sa zúãastnili.
2

NOV môÏu maÈ za ãlenov:
2.1. národné ‰portové zväzy zdruÏené v M·F uznan˘ch MOV, ktor˘ch
‰porty nie sú zaradené do programu olympijsk˘ch hier;
2.2. multi‰portové zdruÏenia a ìal‰ie ‰portové organizácie alebo ich
zástupcov, ako aj osoby, ktoré majú ‰tátnu príslu‰nosÈ danej krajiny,
posilÀujú efektivitu NOV, alebo preukázali v˘znamné sluÏby v
oblasti ‰portu a olympizmu.

3

V otázkach t˘kajúcich sa olympijsk˘ch hier sa prihliada len na hlasy
v˘konného orgánu NOV a národn˘ch ‰portov˘ch zväzov zdruÏen˘ch v
M·F, ktor˘ch ‰port je zaraden˘ do programu olympijsk˘ch hier.

4

Vlády alebo iné ‰tátne orgány neurãujú ãlenov NOV. NOV sa v‰ak môÏe
podºa svojej ºubovôle rozhodnúÈ zvoliÈ za svojich ãlenov zástupcov t˘chto
orgánov.

5

KaÏdá organizácia, skôr neÏ zaãne existovaÈ ako NOV a má právo pouÏívaÈ
tento názov, musí byÈ uznaná MOV. Toto uznanie môÏe byÈ udelené iba
organizácii, ktorej jurisdikcia je zhodná s hranicami krajiny, v ktorej je
zaloÏená a má v nej svoje sídlo.

VYKONÁVACIE USTANOVENIE K PRAVIDLÁM 31 A 32
1
1.1. Na to, aby bol kandidujúci NOV uznan˘ MOV, musí spæÀaÈ v‰etky
podmienky predpísané v pravidle 32. V takomto prípade musí NOV
predloÏiÈ MOV na schválenie dva exempláre svojich stanov vo fran-
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cúz‰tine alebo angliãtine. NOV musí dostaÈ od kaÏdej M·F, ktorej
ãlenom je národn˘ ‰portov˘ zväz jeho krajiny, potvrdenie preukazujúce MOV, Ïe tento zväz je riadnym ãlenom príslu‰nej M·F.
1.2. Kandidujúci NOV, ktorého stanovy boli schválené MOV, za‰le MOV
ich kópiu spolu so ÏiadosÈou o uznanie a zoznamom ãlenov jeho
v˘konného orgánu, priãom v‰etky tri dokumenty potvrdzuje predseda
a generálny tajomník.
2

Stanovy kaÏdého NOV musia vÏdy byÈ v súlade s Olympijskou chartou
a v˘slovne sa na Àu odvolávaÈ. Ak existuje pochybnosÈ v rozsahu ãi
v˘klade stanov NOV alebo ak existuje rozpor medzi ich textom a Olympijskou chartou, má prioritu Olympijská charta.

3

KaÏdá ìal‰ia zmena originálnej verzie stanov schválen˘ch MOV sa takisto
predkladá MOV na schválenie. Na schválenie MOV sa musia predkladaÈ
aj kópie zápisov zo schôdzí, na ktor˘ch sa konajú voºby alebo v˘mena
ãlenov. V‰etky dokumenty musí potvrdiÈ predseda a generálny tajomník
NOV.

4

Valné zhromaÏdenie NOV sa musí konaÈ aspoÀ raz za rok.

5

âlenovia v˘konného v˘boru NOV musia byÈ volení najmenej kaÏdé ‰tyri
roky na schôdzi valného zhromaÏdenia, ktorého program tieto voºby
zahrnuje.

6

âlenovia NOV s v˘nimkou t˘ch, ktorí sa venujú riadeniu ‰portu, nepoberajú za svoju funkciu Ïiaden plat ani odmenu. MôÏu v‰ak dostaÈ náhradu
svojich cestovn˘ch a pobytov˘ch nákladov a in˘ch oprávnen˘ch v˘davkov
spojen˘ch s v˘konom ich funkcie.

7

NOV, ktoré prestanú byÈ doãasne alebo trvale uznávané MOV, strácajú
v‰etky práva MOV im zverené, a to najmä:
7.1. naz˘vaÈ sa Národn˘ olympijsk˘ v˘bor;
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7.2. pouÏívaÈ svoje olympijské emblémy;
7.3. maÈ úãasÈ sa na v˘hodách z ãinnosti Olympijskej solidarity;
7.4. zúãastÀovaÈ sa na ãinnostiach riaden˘ch MOV alebo pod jeho
patronátom (vrátane regionálnych hier);
7.5. vysielaÈ pretekárov, funkcionárov a ìal‰ích pracovníkov na olympijské
hry;
7.6. byÈ ãlenom akejkoºvek asociácie NOV.
8

NOV plnia nasledujúce poslanie:
8.1. Musia menovaÈ, organizaãne zabezpeãiÈ a viesÈ svoju delegáciu na
olympijsk˘ch hrách a na regionálnych, kontinentálnych a svetov˘ch
‰portov˘ch hrách pod patronátom MOV. Rozhodujú o prihlá‰ke
‰portovcov navrhnut˘ch príslu‰n˘mi národn˘mi ‰portov˘mi zväzmi.
Tento v˘ber sa musí vykonaÈ nielen na základe ich ‰portového
v˘konu, ale aj podºa schopnosti byÈ príkladom mládeÏi svojej krajiny.
NOV sa musia presvedãiÈ, Ïe prihlá‰ky navrhnuté národn˘mi ‰portov˘mi zväzmi sú vo v‰etk˘ch smeroch v súlade s Olympijskou
chartou.
8.2. Zabezpeãujú vybavenie, dopravu a ubytovanie ãlenov svojej delegácie. Uzatvárajú pre nich primerané poistenie pre prípad úmrtia,
zdravotného postihnutia, choroby, v˘davkov na lekára a lieky
a zodpovednosti voãi tretím osobám. Zodpovedajú za správanie
ãlenov svojej delegácie.
8.3. majú jedineãné a v˘luãné právo urãiÈ obleãenie a uniformy, ktoré
budú ãlenovia delegácie nosiÈ, a vybavenie, ktoré budú pouÏívaÈ
na olympijsk˘ch hrách a na v‰etk˘ch ‰portov˘ch súÈaÏiach a ceremóniách s t˘m spojen˘ch.
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Táto v˘luãná právomoc sa nevzÈahuje na ‰peciálne vybavenie, ktoré
‰portovci a ich delegácie pouÏívajú poãas vlastnej súÈaÏe. Z tohto
dôvodu ‰peciálnym vybavením sa rozumie vybavenie uznané
príslu‰n˘m NOV, ktoré má konkrétny vplyv na vystúpenie ‰portovca,
vzhºadom na svoje zvlá‰tne technické vlastnosti. KaÏdá reklama
v spojitosti s t˘mto ‰peciálnym vybavením podlieha schváleniu
príslu‰ného NOV, ak je v akomkoºvek vzÈahu, zjavnom alebo
implicitnom, k olympijsk˘m hrám.
9

NOV sa odporúãa:
9.1. organizovaÈ pravidelne (ak je to moÏné, tak kaÏdoroãne) Olympijsk˘
deÀ alebo t˘ÏdeÀ na podporu olympijského hnutia;
9.2. zahrnúÈ do svojej ãinnosti podporu kultúry a umenia v oblasti ‰portu
a olympizmu;
9.3. zúãastniÈ sa na programoch Olympijskej solidarity;
9.4. vyhºadávaÈ finanãné zdroje na zachovanie svojej autonómie vo
v‰etk˘ch ohºadoch. Prostriedky v‰ak môÏu získavaÈ iba spôsobom,
ktor˘ je v súlade s Olympijskou chartou a nepo‰kodzuje dôstojnosÈ
a zachováva nezávislosÈ príslu‰ného NOV.

33 Národné športové zväzy
Aby národn˘ ‰portov˘ zväz bol uznan˘ zo strany NOV a prijat˘ za ãlena
NOV, musí tento zväz vykonávaÈ ‰pecifickú a skutoãnú ‰portovú ãinnosÈ,
musí byÈ zdruÏen˘ v M·F uznanej MOV a jeho ãinnosÈ musí byÈ v súlade
s Olympijskou chartou a s pravidlami jeho M·F.
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34 Krajina a názov NOV
1

V Olympijskej charte znamená v˘raz „krajina” nezávisl˘ ‰tát, uznan˘
medzinárodn˘m spoloãenstvom.

2

Názov NOV musí zodpovedaÈ územn˘m hraniciam a tradícii a musí byÈ
schválen˘ MOV.

35 Vlajka, emblém a hymna
Vlajka, emblém a hymna prijaté NOV na pouÏívanie vo v‰etk˘ch jeho
ãinnostiach vrátane olympijsk˘ch hier musia byÈ schválené v˘konn˘m
v˘borom MOV.
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