


Manuál
k podujatiam Slovenského olympijského  
a športového výboru



Milí priatelia, 

každý rok Olympijský deň umožňuje celému svetu zdieľať radosť 
zo športu, zapojiť sa do športových aktivít a zjednotiť sa v duchu 
olympijských hodnôt. 

Oslava Olympijského dňa sa prvýkrát konala v roku 1948 na počesť 
výročia založenia novovekého olympijského hnutia. V súčasnosti, 
v našej neustále sa vyvíjajúcej sa spoločnosti, je Olympijský deň 
vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli 
zdravý a aktívny život, a tiež na propagáciu úlohy športu v spoločnosti.   

Národné olympijské výbory každoročne premieňajú Olympijský deň 
na podujatie, ktorá sa koná na celom svete, či už prostredníctvom 
športových aktivít, stretnutí so známymi športovcami, alebo koncertmi  
a výstavami v olympijskom duchu. 

Práve tam môžete ako osoby zainteresované v olympijskom hnutí 
získať vplyv propagáciou športu a telesnej činnosti. Pritom budete 
približovať šport a jeho hodnoty stále väčšiemu a väčšiemu počtu ľudí, 
hlavne mladej generácii.  

Ďakujem Vám všetkým za podporu, za vnášanie radosti do športovania 
ľudí kdekoľvek na svete. Ďakujem Vám za to, že uchovávate duch 
Olympijského dňa nažive.  

Príhovor
prezidenta 
Medzinárodného 
olympijského výboru

Thomas Bach
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Vážení a milí priaznivci športu a olympizmu, 

zakladateľ moderného olympizmu Pierre de Coubertin bral šport ako 
súčasť spoločenskej kultúry a olympijské hry i šport ako taký považoval 
za významné nástroje výchovy. 

Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, 
oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. 
Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží 
o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, 
výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti 
a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.   

Dovoľte mi osobitne zdôrazniť výchovnú hodnotu dobrého príkladu.  
Ak chceme, aby mládež pravidelne či aspoň častejšie športovala a užívala 
si všetky benefity z tejto činnosti, potrebujeme ju k športu pritiahnuť. 

Práve s týmto cieľom sa Slovenský olympijský a športový výbor snaží 
do aktívneho pôsobenia pri svojich podujatiach v rámci rozvoja 
olympizmu zapájať veľa bývalých či súčasných olympionikov. Našťastie, 
viacerí radi chodia na naše podujatia, osobitne na tie zamerané 
na mládež. Oni predstavujú ten živý dobrý príklad. 

Z podujatí zastrešovaných Slovenským olympijským a športovým 
výborom najväčšie a najtradičnejšie predstavuje Olympijský deň. 
Na rozdiel od iných podujatí SOŠV, ktoré sú výsostne „naše“, toto je 
celosvetové a na celej zemeguli dostáva do pohybu milióny ľudí. 

Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948 
- vždy 23. júna. Tento deň bol vyhlásený na počesť 23. júna 1894, keď 
bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný 
olympijský výbor (MOV) a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení 
antických olympijských hier. 

Od roku 1987 sa v rámci osláv Olympijského dňa po celom svete konajú 
rozmanité športové akcie, medzi ktorými hrá prím Beh Olympijského 
dňa (BOD). Ten prvý sa bežal na desaťkilometrovej trati, ale nie je to 
vôbec dogma. Zvyčajne sa beží na tratiach dlhých desať kilometrov, päť 
kilometrov, respektíve tzv. Olympic Day Fun Run na 1500 metrov, ale 
pre malé deti je pochopiteľne prijateľná oveľa kratšia vzdialenosť. 

Oslavy Olympijského dňa v jednotlivých krajinách zastrešujú národné 
olympijské výbory. Môžu zahŕňať – a na Slovensku vždy zahŕňajú – 
okrem behu aj ďalšie športové, ale aj kultúrne, vedomostné, či „fun“ 
aktivity. 

Na Slovensku sa každoročne do akcií v rámci osláv Olympijského dňa 
v rôznych miestach Slovenska zapájajú desaťtisíce účastníkov. Tieto 
aktivity zastrešujú predovšetkým regionálne olympijské kluby, ktorých 
dnes v rôznych kútoch Slovenska máme už dvadsaťštyri. 

Verím, že Olympijský deň dostane Slovensko do pohybu.  

Príhovor
prezidenta  
Slovenského olympijského  
a športového výboru

Anton Siekel
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Štatistika  
účastníkov  

Olympijského dňa  
všetkých vekových kategórií  

aktivít od roku 2005  
do roku 2018:

ROKY  ÚČASTNÍCI
2005 91 031 
2006 28 925 
2007 26 541 
2008 37 089 
2009 34 465 
2010 28 012 
2011  49 820 
2012 55 160 
2013  32 095 
2014 39 562 
2015 31 034 
2016 27 741 
2017  31 356
2018 118 746
SPOLU 631 577



STRUČNÁ HISTÓRIA 
OLYMPIJSKÉHO DŇA
23. jún 1894 
Dátum zrodu novovekého 
olympijského hnutia 

V Paríži sa zhromaždili 
delegáti z 12 štátov 
a jednomyseľne hlasovali 
za podporu návrhu Pierra de 
Coubertin oživiť olympijské 
hry.  

23. jún 1948  
Prvý svetový  
Olympijský deň 
Oslavy prvého svetového 
Olympijského dňa sa konali 
za podpory spolu deviatich 
národných olympijských 
výborov (NOV), ktoré hostili 
oslavy v nasledujúcich 
štátoch: Rakúsko, Belgicko, 
Kanada, Veľká Británia, 
Grécko, Portugalsko, 
Švajčiarsko, Uruguaj 
a Venezuela. 

1978  
Zahrnutie osláv 
Olympijského dňa  
do Olympijskej charty 
Olympijská charta prvýkrát 
odporúča, aby všetky 
národné olympijské výbory 
zorganizovali Olympijský deň 
na podporu olympijského 
hnutia. Idea pozdvihnutia 
osláv prostredníctvom 
organizovania podujatí počas 
celého týždňa bola pridaná 
do verzie Olympijskej charty 
z roku 1990  

23. jún 1987 
Beh Olympijského dňa  
Koncept Behu Olympijského 
dňa odštartovala komisia 
Medzinárodného 
olympijského výboru pre šport 
pre všetkých. V prvom Behu 
Olympijského dňa sa bežalo 
na vzdialenosť 10 km a na jeho 
organizácii sa podieľalo 45 
národných olympijských 
výborov. 

1993 
Začiatok osláv a organizácie 
aktivít Olympijského dňa 
na Slovensku  

23. jún 2008  
60. výročie  
Oslava Olympijského dňa 
už má 60 rokov! Počas 
všetkých tých rokov sa 
Olympijský deň zmenil 
na jedinú výročnú celosvetovú 
oslavu olympijského hnutia 
a pomohol šíriť olympijské 
hodnoty do všetkých kútov 
sveta.  

Marec 2009 
„Hýb sa, uč sa a objavuj“  
Zavedenie pilierov „Hýb sa, 
uč sa a objavuj“ na rozšírenie 
rozsahu aktivít, ktoré môže 
ponúkať Olympijský deň. 

23. jún 2018 
Olympijský deň  
na Slovenku 
Oslava 25.výročia 
organizovania olympijských 
aktivít a propagácia 
Olympijského dňa 
na Slovensku 

7.12.2018 
Transformácia na strešnú 
organizáciu slovenského 
športového hnutia s názvom 
Slovenský olympijský 
a športový výbor (SOŠV)
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ČO HOVORÍ 
OLYMPIJSKÁ 
CHARTA 
„Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a vyvážene 
spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu 
s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu 
života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej  
hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní všeobecných 
základných etických princípov.“ 

 „Cieľom olympizmu je zapojiť šport do služby harmonického 
rozvoja človeka s cieľom podporovať mierovú spoločnosť, ktorá 
sa stará o zachovanie ľudskej dôstojnosti.“ 

„Športovanie je právom človeka. Každý jednotlivec musí mať 
možnosť športovať, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu 
a v olympijskom duchu, ktorý si vyžaduje vzájomné   
porozumenie v duchu priateľstva, solidarity a fair play.” 

  

Na základe troch pilierov, 
ktorými je pohyb, vzdelávanie 
a poznávanie, Slovenský olympijský 
a športový výbor v spolupráci 
s ostatnými zainteresovanými 
stranami organizuje športové, 
kultúrne a vzdelávacie aktivity 
a zabezpečuje propagáciu 
olympijských myšlienok po celom 
Slovensku.  

Olympijský deň je oveľa viac než 
len športové podujatie, je to deň, 
keď sa každý človek vo svete môže 
stať aktívnym, môže sa dozvedieť 
o olympijských hodnotách 
a objaviť nové športy.  

PRIPOJTE SA  
AJ VY 
A PROPAGUJTE 
OLYMPIJSKÝ DEŇ!
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„HÝB SA,  
UČ SA A OBJAVUJ“ 

– TRI PILIERE 
OLYMPIJSKÉHO 

DŇA

MOTTO:



TRI PILIERE AKTIVÍT 
PROPAGUJÚCICH 
OLYMPIZMUS NA SLOVENSKU

Beh Olympijského dňa 
Beh Olympijského dňa sa 
môže považovať za hlavnú 
aktivitu Olympijského dňa. 
Organizovaná súťaž v behu 
predstavuje nákladovo 
efektívny spôsob udržania 
podujatia s masovou účasťou 
na základnej úrovni. 

Okrem Behu Olympijského 
dňa je možné zorganizovať 
množstvo zábavných 
a herných aktivít, ktoré 
dokážu dostať  ľudí von 
a prinútia ich hýbať sa, 
ako napríklad súťaže 
v preťahovaní lanom, plážový 
volejbal, plavecké preteky 
alebo dokonca výuka tanca, 
alebo hodina jogy!
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...aby sa Olympijský 
deň v roku 2020 
oslavoval na väčšine 
materských, 
základných 
a stredných škôl  
na Slovensku! 

..aby sa do aktivít 
a osláv Olympijského 
dňa zapojilo čo najviac 
ľudí na Slovensku. Aby 
sa stali súčasťou osláv 
Olympijského dňa!

Cieľom 
Slovenského 
olympijského 
a športového 
výboru je,...

POHYB - „HÝB SA“
Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského 
dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať 
na všetky typy fyzickej aktivity ľudí všetkých 
vekových skupín a úrovní schopností.

I. PILIER: POHYB
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Slovenský olympijský a športový výbor 
využíva Olympijský deň ako príležitosť 
na to, aby motivoval ľudí k tomu, že budú 
vykonávať čo i len tie najjednoduchšie 
aktivity, aby boli viac fyzicky aktívni. 
Napríklad, čo keby do školy išli na bicykli 
alebo pešo a nie autom, alebo keby šli 
po schodoch a nepoužili výťah.  
Aj malý pohyb sa počíta!

Fyzická nečinnosť je jeden z popredných 
rizikových faktorov globálnej úmrtnosti 
a má mnohé dopady na všeobecné 
rozšírenie neprenosných chorôb (ako je 
diabetes, kardiovaskulárne problémy, 
rakovina a pod.) a na všeobecné zdravie 
obyvateľstva na celom svete.

Pomôžte Slovenskému 
olympijskému  
a športovému výboru  
pri rozvoji a podpore aktivít 
Olympijského dňa  
na lokálnej úrovni.
Použite logo Olympijského dňa!
Používajte logo Olympijského dňa 
na reklamných materiáloch, ako sú plagáty, 
banery a tričká, na sociálnych sieťach, 
webových stránkach, na diplomoch o účasti, 
atď. Logo Olympijského dňa by sa malo 
využívať čo najviac!

I. PILIER: POHYB



Snaha o výnimočnosť znamená vydať zo seba to najlepšie, 
na ihrisku aj v profesionálnej aréne (na športovisku). 
Nejde len o víťazstvá, ale aj o účasť, pokrok pri dosahovaní 
osobných cieľov, snahu o to, byť v našom živote lepším 
a robiť všetko čo najlepšie a o užívanie prínosov zo zdravej 
kombinácie silného tela, ducha a vôle. 

Demonštrovanie rešpektu 
Táto hodnota zahŕňa rešpektovanie samého seba, 
svojho tela, iných, rešpektovanie hodnôt a pravidiel, 
i rešpektovanie športu a životného prostredia. V kontexte 
športu ide o rešpektovanie postoja k fair play a pri boji proti 
dopingu a neetickému správaniu.

VZDELÁVANIE - „UČ SA“
Vzdelávajte  sa a oboznamujte sa  
s úlohou športu v spoločnosti  
a olympijskými hodnotami. 

II. PILIER
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VÝNIMOČNOSŤ, 
REŠPEKT 

A PRIATEĽSTVO

Olympijské hodnoty:
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Oslava priateľstva 
Podporuje nás v tom, aby sme považovali 
šport za nástroj na vzájomné pochopenie 
medzi jednotlivcami a ľuďmi z celého sveta. 
Olympizmus inšpiruje ľudí, aby prekonali 
politické, ekonomické, rodové, rasové 
a náboženské rozdiely a nadviazali priateľské 
vzťahy napriek týmto rozdielom.

Zorganizujte počas Olympijského dňa 
aj aktivity oslavujúce a charakterizujúce 
olympijské hodnoty. Naučte ľudí niečo 
o hodnotách dokonalosti, rešpekte 
a priateľstve a o tom, ako môžu tieto hodnoty 
uplatniť na ihrisku aj mimo neho. Slovenský 
olympijský a športový výbor ponúka voľne 
stiahnuteľné publikácie a metodické príručky, 

vzdelávacie programy a semináre, zaujímavé 
pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí ich môžu 
preniesť do svojich tried, aby mali dosah 
na deti a mládež.

Vzdelávací program venovaný olympijským 
hodnotám môže pomôcť utvoriť 
prostredie, propagujúce olympijské 
hodnoty cez vzdelávacie aktivity, ktoré sú: 
zábavné, tvorivé, telovýchovné, relevantné 
a stimulujúce.

Tieto individuálne a na tím orientované 
aktivity pomáhajú vštepovať pozitívne 
správanie a odolnosť mladým ľudom, čo im 
pomôže lepšie čeliť výzvam v ich lokálnom 
a kultúrnom kontexte a prekonávať ich.

Zapojte sa
do kultúrno-vzdelávacích aktivít,  
ktoré každoročne pripravuje Slovenský 
olympijský a športový výbor.

Pomôžte 
propagovať olympijské hodnoty!
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SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ 
A ŠPORTOVÝ VÝBOR 
A VZDELÁVANIE
Vedomostné súťaže
•  Online vedomostné súťaže a kvízy pre základné a stredné školy
•  Celoslovenské finále Olympijského kvízu

Výtvarné súťaže
•  Pre žiakov, študentov, verejnosť, amatérov
•  Výstavy a vernisáže

Fotografické súťaže
•  Pre žiakov, študentov, verejnosť, amatérov
•  Výstavy a vernisáže

Literárne súťaže
•  Pre žiakov, študentov, verejnosť, amatérov
•  Zborníky, Olympijské pohľadnice

Aktivity fair play
•  Besedy na školách
•  Podpora mládežníckych športových podujatí
•  Oceňovanie činov fair play

Environmentálne aktivity
•  Podpora aktivít Svetového dňa vody a Dňa Zeme

Publikácie, plagáty, zborníky a metodické príručky
•  Podpora výchovy a vzdelávania na školách, v regiónoch  

na všetkých úrovniach a stupňoch
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Dá sa to robiť viacerými spôsobmi. 
Môžete pozvať športovcov, olympionikov, 
aby predviedli svoj šport, alebo môžete 
zorganizovať semináre, na ktorých si 
účastníci môžu vyskúšať šport pod vedením 
skúsených trénerov, či športovcov.

Môžete spolupracovať s regionálnymi 
olympijskými klubmi na Slovensku  
s miestnymi športovými klubmi a oddielmi 
a ich členmi, aby ukázali svoje športy 
a umožnili širokej verejnosti skúsiť si to pod 
ich vedením (Objav svoj šport, Krúžkobranie 
a pod.).

Olympijský deň je príležitosť pre každého 
ťažiť zo skúseností športových trénerov 
a poradcov, stretnúť špičkových športovcov, 
dokonca aj aktívnych alebo bývalých 
olympijských šampiónov a dozvedieť sa o ich 
športoch a vyskúšať si ich.

POZNÁVANIE - 
„OBJAVUJ“
Objavovanie je čisto o ľuďoch, skúšajúcich 
nové športy a aktivity, ktoré nikdy 
predtým nerobili.

III. PILIER

Viac informácií a propozície súťaží nájdete na webovej stránke SOŠV www.olympic.sk.



Podporte aj vy svojimi 
regionálnymi aktivitami 

Slovenský olympijský a športový 
výbor pri snahe o prezentáciu 

a popularizáciu športu 
v spoločnosti a pri organizovaní 

aktivít Olympijského dňa!
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DÁTUM KONANIA
Aktivity Olympijského dňa na Slovensku môžete zorganizovať vo svojej 
škole, škôlke, športovom klube, meste v termíne 

od 1. mája  
do 30. júna.

LOGO OLYMPIJSKÉHO DŇA
Logo Olympijského dňa si môžete stiahnuť na webovej stránke 
SOŠV www.olympic.sk spolu s usmernením, ako ho môžete 
správne používať pri propagácii a jasnej identifikácii Vašej 
udalosti ako súčasť podpory celosvetového Olympijského dňa.

ORGANIZAČNÉ 
POKYNY 
A ZABEZPEČENIE 
OLYMPIJSKÉHO DŇA
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ORGANIZAČNÉ POKYNY A ZABEZPEČENIE

Každú 
udalosť, ktorú 
organizujete 

označte logom 
Olympijský deň.

Nezabudnite 
zdieľať  

na sociálnych 
sieťach 

#OlympicDay.



Zaregistrujte svoje podujatie cez webovú stránku SOŠV www.olympic.sk  
v mesiaci APRÍL.

Slovenský olympijský a športový výbor podporí  
celkovo 500 škôl na Slovensku. 

NESTIHLI STE SA ZAREGISTROVAŤ?  
Kontaktujte Olympijský klub vo svojom regióne.  
Olympijské kluby SR dostanú finančnú a materiálnu podporu  
na podujatie Olympijský deň.

CERTIFIKÁTY
O ÚČASTI
Elektronickú verziu certifikátov o účasti na Olympijskom dni si môžete 
stiahnuť na webovej stránke SOŠV www.olympic.sk

CHCETE ZÍSKAŤ  

PROPAGAČNÝ 
MATERIÁL  
NA PODUJATIE OLYMPIJSKÝ DEŇ? 
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POUŽÍVANIE LOGOTYPU 
OLYMPIJSKÝ DEŇ

Vlajka 2a

Vlajka 2b

Vlajka 1a

Vlajka 1b

 

 

Minimálna šírka kruhov 17 mm

Organizátor Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

Organizátor

Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

Organizátor

Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

Organizátor Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

Organizátor

Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

Organizátor

Podporovatelia

LOGO
SPONZORA 1

LOGO
SPONZORA 2

VLAJKY OCHRANNÁ 
ZÓNA

UKÁŽKA BANNERA

MINIMÁLNA
VEĽKOSŤ

UKÁŽKA PRETEKÁRSKEJ BRÁNY

NEPOVOLENÉ POUŽÍVANIE LOGA
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PROPAGAČNÉ A SÚŤAŽNÉ VÝROBKY
TRIČKÁ

ŠILTOVKY

MEDAILY

SVETLÉ TRIČKO TMAVÉ/FAREBNÉ TRIČKO

Plnofarebná
potlač

Jednofarebná
potlač

Jednofarebná
potlač

Plnofarebná
potlač s použitím  
bieleho podkladu, 
možnosť použitia  

rôznych tvarov 

Predná strana: Oficiálne logo OLYMPIJSKÝ DEŇ
Zadná strana: Rovnaká, alebo nepotlačená, alebo 
so športovým či klubovým emblémom súvisiacim 
s podujatím.
Medaila nesmie byť replikou žiadnej oficiálnej medaily 
z olympijských hier a nesmie byť vyrobená z cenného 
kovu, ako napríklad zo zlata, striebra či bronzu.

Partneri

Logo
partnera 1

Logo
partnera 2

SVETLÉ

Bočný pohľad
- logo SOŠV
- partneri podujatia

TMAVÉ/
FAREBNÉ



OLYMPIJSKÉ KLUBY
Olympijské kluby sú v regiónoch hlavní 
organizátori a realizátori športových, 
výchovných, kultúrno-vzdelávacích 
a environmentálnych aktivít, ktoré smerujú 
k rozvoju olympizmu a olympijských hodnôt 
a k napĺňaniu poslania SOŠV.
Dobrovoľná práca množstva členov 
v olympijských kluboch predovšetkým 
smerom k mládeži je nenahraditeľná 
a nedoceniteľná.

MIMOVLÁDNE 
ORGANIZÁCIE
Mimovládne organizácie (MVO) a ich 
lokálne združenia vo všeobecnosti majú 
ľudské a technické zdroje na to, aby mohli 
garantovať zdravotnícke a bezpečnostné 
služby.  Odporúčame vám aktívne 
spolupracovať s týmito organizáciami, 
pretože vďaka informačným stretnutiam 
sa môže objaviť príležitosť na zvýšenie 
povedomia o športe a zdraví, aj prilákať 
dobrovoľníkov, ktorí budú spolupracovať 
s vami dlhodobo.
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PRÍNOSY ÚČASTI OLYMPIONIKOV
Olympionici aj paralympionici môžu 
hrať dôležitú úlohu pri inšpirovaní 
a motivovaní komunít, aby sa zúčastnili 
na podujatiach v rámci Olympijského 
dňa. Slovenský olympijský a športový 
výbor môže pomôcť pri sprostredkovaní 
účasti olympionikov na podporu podujatí 
v rámci Olympijského dňa s pomocou 
komisie športovcov SOŠV a Slovenskej 
asociácie olympionikov (SAO). 
Medzi ostatných partnerov, ktorých 
môžete osloviť, aby sa zapojili do vašich 
osláv Olympijského dňa, patria:
•  Regionálne a mestské  

športové kluby
•  Národné športové federácie
• Slovenský paralympijský výbor

Kontaktujte národné športové 
federácie a športové kluby a zistite, aké 
sú možnosti organizácie seminárov 
o rôznych športoch na vašom podujatí. 
Môžu tam patriť organizované 
aktivity s hromadnou účasťou, ale aj 
predvádzanie jednotlivých športov. 
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SOŠV získava všetky potrebné práva od fotografov a účastníkov (vrá-
tane autorského práva alebo práva na zobrazenie), aby SOŠV mohol 
použiť tieto fotografie, vyhotovené počas Olympijského dňa na Sloven-
sku, ako aj poskytnúť tretím stranám, vrátane členov olympijskej rodiny, 
oprávnenie použiť ich - bez licenčných poplatkov, neodvolateľne a na-
trvalo, bez obmedzenia času, územia, formátu, média alebo technoló-
gie, známej alebo ktorá ešte len bude známa, okrem iného vrátane ich 
reprodukovania, distribúcie, publikovania, úpravy, transformácie alebo 
adaptácie, vystavovania, šírenia, komunikovania na verejnosti alebo ich 
zverejnenia. (súhlas sa zadáva pri vkladaní fotografií do formulára, ale-
bo použitím loga Olympijský deň). 

Prosím vezmite na vedomie, že podujatie Olympijský deň organizované 
pod záštitou SOŠV je verejné a na podujatí môžu byť vyhotovené ob-
razové/obrazovo - zvukové záznamy, či už SOŠV alebo partnerskými 
organizáciami. 

Vaše osobné údaje v rozsahu fotografií a videozáznamov, týkajúce sa 
vašej osoby v súvislosti s vašou účasťou na podujatí Olympijský deň, 
môžu byť spracúvané SOŠV formou ich vyhotovenia a použitia:
I.  na informovanie verejnosti o našej činnosti a aktivitách (propagácia), 

na presadzovanie verejného záujmu v športe, najmä podporu a rozvoj 
športu mládeže, podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva, ší-
renie myšlienok olympizmu a podporu a rozvoj olympijského hnutia, 
a to vrátane ich zverejnenia na webovej stránke SOŠV a sponzorov 
a  spoluorganizátorov, v  tlačových správach, na  intranete a  na  so-
ciálnych sieťach, 

II.  na propagáciu podujatia, 
III.  na  zdokladovanie konania podujatia u partnerov podujatia formou 

ich postúpenia. Právnym základom je oprávnený záujem, ktorým je 
presadzovanie verejného záujmu v športe a šírenie myšlienok olym-
pizmu a plnenie zákonnej povinnosti.

Fotografie a  videozáznamy sú spracúvané tiež pre prípad vykonania 
kontroly, v rámci ktorej je potrebné preukázať, že podujatie sa uskutoč-
nilo, ako predpoklad splnenia zákonnej podmienky na uplatnenie ná-
rokov prevádzkovateľa, účtovných dokladov, prípadne iných právnych 
nárokov podľa osobitných právnych predpisov na základe oprávnených 
záujmov prevádzkovateľa, spočívajúcich v preukazovaní plnenia zákon-
ných povinností. 

Ako účastník podujatia svojou účasťou na podujatí a svojím pohy-
bom v priestore snímanom označeným fotografom/kameramanom 
súhlasíte s  týmto spracovaním osobných údajov. V  prípade nesú-
hlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne 
kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/ob-
razovo-zvukového záznamu Vašej osoby. Máte právo kedykoľvek 
namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené 
na oprávnenom záujme. 

Ďalšie informácie o  tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a  aké 
sú Vaše práva ako dotknutej osoby, nájdete na našej webovej stránke 
SOŠV www.olympic.sk

Fotografie a práva

TERMÍNOVNÍK ÚLOH „OLYMPIJSKÝ DEŇ“
január – február  Príprava metodických pokynov, edukačných  

a propagačných materiálov

marec – apríl  logistický plán zabezpečenia aktivít Olympijského dňa

apríl     registrácia požiadaviek na dodanie propagačného materiálu,  
dodanie projektu osláv Olympijského dňa v regionálnych OK

1. – 30. mája  mesiac umeleckých a vedomostných súťaží

1.5. – 30. júna  aktivity Olympijského dňa na Slovensku  

23. jún   celosvetová oslava Olympijského dňa

15. júl   vyhodnotenie Olympijského dňa

Pridajte sa aj Vy!
Registračný formulár nájdete na webovej stránke SOŠV www.olympic.sk. 

PREKONAJME SPOLU REKORD V POČTE ZAPOJENÝCH ÚČASTNÍKOV.
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