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Předseda NSA se zúčastnil Konference ministrů sportu Rady Evropy 

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser se zúčastnil Konference ministrů sportu 
Rady Evropy v Antalyi. V rámci konference došlo k úspěšné prezentaci práce NSA v rámci 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a dalších aktivitách týkajících se sportu. 
 
Ve středu 26. řijna začalo hlavní jednání Konference ministrů sportu Rady Evropy v Antalyi. V 
první části byla prezentována úvodní slova vybraných ministrů a byl představen její koncept.  
Následující část programu byla věnovaná „Sportu pro všechny“ , ve které mluvili řečníci o 
nutnosti vytvořit rovné příležitosti ve sportu. Důležitou součástí vystoupení většiny řečníků 
byla zmínka o pozitivních stránkách sportu a nutnosti zajištění širokého přístupu k němu jako 
základu pro zdravou a rovnou společnost. Po ukončení části s úvodními řečmi na první téma 
konference došlo k příspěvkům členských států na toto téma. Předseda Národní sportovní 
agentury Filip Neusser ve svém vystoupení zmínil toto téma jako významnou součást priority 
CZ PRES v rámci tématu „udržitelná a dostupná sportovní infrastruktura“ a také důležitost 
aktualizované sportovní charty Rady Evropy pro práci na naší prioritě. „Jsem rád, že jsem se 
mohl účastnit této konference a odprezentovat tak veškeré aktivity České republiky v oblasti 
sportu v rámci evropského předsednictví. Úspěch mezi jednotlivými účastníky sklidil rovněž náš 
projekt na podporu ženských olympijských kolektivních sportů, poněvadž genderové téma je 
v současnosti velmi diskutovatelné a součást všech podobných vrcholných konferencí,“ uvedl 
předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.  
 
Odpolední program se věnoval druhému tématu konference „Cesta k ke zdravé a udržitelné 
budoucnosti ve sportu“. Téma bylo opět otevřeno opět adresováno významnými řečníky, kteří 
zmínili směry, kterými se sport musí do budoucna vydat. Mezi časté zmínky patřil především 
důraz na roli státu při určování politiky sportu a také důraz na nutnost prosazovat udržitelnost 
ve sportu. Po úvodních slovech opět následovaly příspěvky zástupců členských států. V 
závěrečné části prvního dne jednání byl shrnut dosavadní program konference a také byly 
zmíněny příspěvky k práci EPAS. 


