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Úvodom

Futbal je prostriedok na zlepšenie kvality života a uľahčenie
sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä
medzi mladými ľuďrni.

Slovenský futbalový zväz je organizácia, ktorej činnost‘ si kladie
za ciel‘ udržaf integritu, čestnost‘ a bezúhonnost‘ futbalu. Futbal
považuje za dóležitý jay, ktorý účinným spósobom móže napomáhat‘
aktívnemu i pasívnernu využívaniu vol‘ného času.

Preto, aby sme dosiahli cide, ktoré sú pre futbalovú komunitu
stanovené v medzinárodných i vnútroštátnych dokumentoch
„Európska charta o športe, Kódex športovej etiky, Etický kódex FIFA
a pod.“, aby sme dósledne využili futbal ako významný prostriedok
spoločenského pósobenia, rozhodli sme sa vypracovať a prijať Kódex
futbalovej etiky. Jeho ciel‘orn je etický, bezpečný a zdravý futbal pre
všetkých v rámci čo najširšej spolupráce a rovnomerného rozloženia
zodpovednosti medzi vládnymi, športovými, futbalovými
a mimovládnymi organizáciami, ale aj komerčného sektora. Dalej je
to ochrana futbalu pred negatívnymi javmi „boj proti intolerancii,
podpora športového ducha fair play, zabránenie diskriminácie vo
futbale, propagácia spojenia šport — futbal — zdravic, výmena
skúseností a informácií o nových futhalových zariadeniach a pod.“
Nemožno opomenút‘ ani skúmanie ekonomických vplyvov na futbal.
Je nepochybný sociálny a ekonomický význam futbalu.

Svojimi krokmi chceme urobit‘ viac pre to, aby sa futbal stal
neocenitel‘nou súčast‘ou ľudského vzdelávania a života. Chceme
zvýšit‘ uvedomenie občanov vo vzt‘ahu k hodnotám, ktoré futbal
prirodzene tlmočí, a ktoré sú pre plnohodnotný život nepostrádateľné,
podnietit‘ lásku a radost‘ z futbalu.

Pestovanie futbalu móže prispiet‘ k celkovému rozvoj u osobnosti
človeka tým, že vedie k sociálnemu taktu a zápalu za fair play, ako aj
k sebapoznávaniu, rozvíjaniu zrnyslu pre sút‘aživost‘, toleranciu a úctu
k druhým učí tolerancii a etickým hodnotám.
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Etické a zákonné správanie na všetkých úrovniach Slovenského
futbalového zväzu je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. Etické
správanie tvorí základ dóvery u širokého okruhu priaznivcov futbalu.

Ak chceme mať dóveru verejnosti musíme na vše.tkých
úrovniach futbalového zväzu a klubov zabezpečit‘ dóslednost‘ pri
dodržiavanf etických, zákonných pravidiel. Musíme zabezpečit‘, že
každý sa bude usilovat‘ aj o najvyššf stupeň osobnej iriorálky
a etického správania. Iste, že v rámci toho nebudeme zanedbávat‘
i pozornost‘ voči estetičnosti prostredia.

čl.1

Všeobecné ustanovenia

Futbal je spoločenská a kulttírna činnost‘, ktorá pri rešpektovaní
princípu fair play obohacuje spoločnost‘ a priatel‘stvo medzi národmi.
Futbal sa považuje aj za aktivitu jednotlivca, ktorá poskytuje možnosti
sehapoznávania, seba vyj adrenia a sebarealizácie osobného úspechu,
osvojenia zručností, preukázania schopností sociálnej interakcie,
radosti, pevného zdravia a pohody.
Futbal So svojou základňou klubov a dobrovol‘níkov podporuje
spoločenskú angažovanost‘ a zodpovednost‘. Tiež v určitých smeroch
napomáha k rozvíjaniu citlivejšieho prístupu k životnému prostrediu,
jeho estetičnosti a ochrane.

Čl.2

(1) Základným princípom Kódexu futbalovej etiky (ďalej len
Kódex) je, že morálne hl‘adiská, ktoré vedú k fair play sú záväzným
prvkom a neocldelitel‘nou súčast‘ou všetkých futbalových činností,
futbalovej politiky a manažmentu, a uplatřwjú sa na všetkých
úrovniach futhalu, tak rekreačného ako aj výkonnostného
a vrcholového.

3



(2) Kódex prezentuje morálny rámec na boj proti tlaku modernej
spoločnosti, ktorý zjavne narúša tradičně základy futbalu — základy
vybudované na princípe fair play, športovom duchu a dobrovol‘nosti.

(3) Kódex je záväzný pre všetkých funkcionárov a členov
Slovenského futbalového zväzu. Ide o predstaviteřov Slovenského
futbalového zväzu, jeho regionálnych a oblastných zväzov,
registrovaných hráčov, trénerov, rozhodcov, pozorovatel‘ov,
delegátov, predstavitel‘ov a funkcionárov klubov i agentov hráčov
registrovaných v Slovenskom futbalovom zväze.

(4) Kódex je zameraný aj na inštitúcie a dospelých, ktorí priamo
či nepriamo ovplyvňujú aktívny záujem mladých l‘udí o pestovanie
futbalu.

(5) Kódex futbalovej etiky je adresovarý všetkým inštitúciárn
a jednotlivcom, ktorí sa podiel‘ajú na futbalovej činnosti (rodičia,
učitelia, tréneri, rozhodcovia, funkcionári, novinári, lekán, futbalové
osobnosti, dobrovol‘ní aj profesionálni pracovníci, ale aj diváci).

ČL3

Základné pravidlá

(1) Funkcionári a členovia Slovenského futbalového zväzu si
musia uvedomovať dóležitosť a významnost‘ svojich pozícií, a z nej
vyplývajúcej zodpovednosti. Preto ich konanie by malo byt‘ v súlade
s princípmi a zásadami etiky ustanovenými v stanovách Slovenského
futbalového zväzu a v tomto Kódexe.

(2) Funkcionári a členovia Slovenského futbalového zväzu pni
každej svojej činnosti sú povinní uplatňovat‘ zásadu čestnosti,
zodpovednosti, dóstojnosti a nezneužfvania svojho postavenia.

(3) Pnincíp fair play je centrorn záujmu Slovenského futba[ového
zväzu. Je najvyššou jeho prioritou a hlavným záujmom a cieForn,
najrnä vo vzt‘ahu k det‘om a mladým futhalistom. Je najvyššou
prioritou všetkých tých členov Slovenského futbalového zväzu ale
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i nečlenov ktorí, priame alebo nepriamo ovplyvňujú futbalové zážitky
detí a mládeže.

(4) Princíp fair play nie je len dodržiavanie pravidiel, ale zahíňa
aj priatel‘stvo, rešpektovanie mých a sústavné zachovávanie
futbalového ducha. Je to spósob myslenia, správania, ktoré vylučujú
podvádzanie, rlešportové správanie, doping, násilie fyzické aj
verbálne, sexuálne obťažovanie a zneužfvanie detí, mladých Fudí,
mužov a žieri, vykorist‘ovanie, nerovnost‘ príležitostí, nachnern
komercionalizáciu a kompciu.

(5) Jednotlivé zložky Slovenského futbalového zväzu budú
v rámci svojej činnosti zarneriavat‘ pozornosť na dodržiavanie
princípov a zásad Kódexu futbalovej etiky v rámci svojej pósobnosti.
Pozornost‘ sústredia na správanie sa svojich členov i priaznivcov
v tom, aby sa stiniulovalo etické správanie pred neetickým. Za týinto
účelom neustále zabezpečovat‘ propagáciu Kódexu futbalovej etiky.

(6) Pre propagáciu i kontrolu etického správania budú
uskutočňovať spoluprácu s médiami.

(7) Slovenský futbalový zväz musí zabezpečit‘, aby všetci
zainteresovaní, ktorýim sú zverené deti a mládež, mali okrem
osobriostných predpokladov vhodnú kvalifikáciu na ich vedenie,
školenie, vzdelávanie a trénovanie a najmä, aby chápali biologické
a psychologické zrrieny siívisiace s dospievaníun a uplatřtovaníni
etických princípov eXistencie inladej osobnosti. Nťtusia preferovat‘
pozitívne príklady a. v žiadnont prípade nesmú oceňovat‘ a podporovať
neférové správanie, neprehliadat‘ ho u nikoho a následne ho
odsuclzovat‘ i prirnerarle postihovat‘.

(8) Futbalové orgány rnusia podporovat‘ prijírnaiiie etických
noriem vo všetkých oblasti ach súvisiacich s futbalom. Zároveň
povzbimdzovat‘ a. podporovat‘ tie organizačné sáčasti Slovenského
futbalového zväzu ajednotlivcov, ktorí pri svojej činnosti preferujú
a zachovávajá etické princípy.
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(9) U pedagogických pracovníkov podnecovaf, aby v rámci
výučby telesnej výchovy uskutočňovali propagáciu fLltbalu a športu
vůbec so zdórazňovanírn princípu fair play.

Č1.4

Slovenský futbalový zväz, orgány a inštitácie verejnej správy,
meclzinárodné inštitúcie a siíkroinné spoločenstva

(1) Čieriovia futbalového zväzu voči orgánorn a organizáciám
verejriej správy, medzinárodnýrn inštitúciáln i súkromným
spoločenstvám vystupujú politicky neutrálne s prísnyin dodržiavaním
pravidiel etiky.

(2) Pri vzájomnej spolupráci i súčiniiosti nezneužívajú svoje
postavenie a ich správanie sa realizuje v sťilade s právnyin poriadkom
Slovenskej republiky a pravidlami morálky tak, aby sa predišlo
akémukol‘vek neetickému správaniu.

ČL5

Diskriininácia, terorizmus, xeiiofóbia, rasizmus

(1) Všetci členovia Slovenského futbalového zväzu vo svojej
činnosti konajú tak, aby nikto nebol diskriminovaný zo žiadneho
důvodu, vystavený terorizmu, rasovej i nároclnej a národnostnej
neznášanlivosti, aby nikto nebol hanobený a ponižovaný.

(2) Za každých okolností rmisí byť zachovaná l‘udská dóstojnost‘
tak v právach ako aj v povinnosti ach.

(3) Slovenský futbalový zväz využije všetky možnosti
a prostrieclky, aby prechádzal akýrrikoFvek náznakom činriostiam
uvedených v ods. 1, 2.

(4) V prípade, že dójde kneprístojnostiam pocll‘a ods. 1, 2
orgány jednotlivých organizačných zložiek Slovenského futbalového
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zväzu sú povinné ich odstránit‘, ak je možné nájst‘ vinníka a podľa
miery závažnosti oznárnif príslušným policajným orgánom.

Čl.6

Konflikt zíujmov, neoprávnené výhody, provízie, stávkovanie

(1) Konflikt záujmov je v ráirici Slovenského futbalového zväzu
neprípustný.

(2) Členovia zväzu kandidujúci na funkcie v orgánoch
Slovenského futbalového zväzu sú povinní hodnoverným spósobom
preukázat‘, že ich pósobenie v rámci Slovenského futbalového zväzu
nebude pri výkone funkcie v konflikte záujmov.

(3) Počas plnenia úloh sa členovia Slovenského futbalového
zväzu nesniú dostat‘ do konfliktu záujmov, nesmú získavať výhody
pre seba, svojich príbuzných, priateľov alebo známych. V prípade
podozrenia bude ich činnost‘ pozastavená dovtedy, kým sa nepreukáže
opak.

(4) Členovia Slovenského futbalového zväzu nesmú v súvislosti
s výkonorn svojej činnosti prijírnat‘ neoficiálne dary ani mé
zvýhodnenia a sú povinný ich odmietat‘. Nie je dovolené prijímat‘ ani
žiadne finančně zvýhodnenia.

(5) Členovia Slovenského futbalového zväzu nesmú prijíniat‘
ani požadovat‘ žiadne neoprávnené výhody (úplatok) materiálnej,
finančnej či inej pova1ty, ktoré by mohli ovplyvňovat‘ plnenie ich
povinností voči jednotlivým subjektoiri.

(6) Poskytovanie a prijírnanie provízií za konania, ktoré súvisia
s činnost‘ou členov Slovenského futhalového zväzu je neprípustné.

(7) Organizačná účasť v akejkoľvek stávkovej činnosti alebo
]otérií, ktorá svisí s futbalovou činnosťou, ktorej obsahom sú
športové výsledky je pre členov Slovenského futbalového zväzu
zakázaná a neprípustná. nlaktiež je neprípustné vlastnit‘ podiely
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v spoločnostiach, ktorých predrnetom činnosti je prcvádzkovanie
stávkovacích činností či lotéri Ĺ

Čl.7

Futbalové prostredie

(1) Jednotlivě organizačně zložky Slovenského futbalového
zväzu ajednotlivci sú povinní vytvárat‘ futbalové prostredie v duchu
fair play a dbat‘ na jeho estetičnost‘ a to vo vzt‘ahu k divákovi.

(2) Povinnost‘ou subjektov futbalového zväzu je zabezpečovat‘
kultúrnosť futbalového prostredia, dbať na výchovu nielen členov
Slovenského futbalového zväzu, ale i divákov, ktorí sa ztčastfiuji na
Futbalovorn dianí.

Čl.8

Loj auta, inforrnácie

(1) Členovia Slovenského futbalového zväzu sá povinní
uplatňovat‘ a dodržiavat‘ princíp lojality voči svojirn jednotlivým
organizačným zložkárn i subj ektorri a to aj po ukončení svojej
činnosti.

(2) Členovia Slovenského futbalového zväzu sú povinní
rešpektovat‘ zásady a právne predpisy uplatňované v prípade
inforrnácií, ktoré majú charakter dóverný či tajný.

(3) Poskytovat‘ verejnosti informácie o činnosti jednotlivých
organizačných zložiek Slovenského futbalového zväzu sú cprávnené
len osoby, ktoré sú na to určené.
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Čl.9

Záverečné a prechodné ustanovenia

(1) Uplatňovanie princípov a zásad obsiahnutých v tomto
Kódexe ako aj ich kontľolovanie je povinnost‘ou všetkých
organizačných zložiek futbalového hnutia i jednotlivcov.

(2) Dodržiavanic ustanovení Kódexu hodnotí Etická komisia,
ktorá poskytuje oznánienia, návrhy a stanoviská príslušnýrn orgánom
futbalového zväzu.

(3) Etická komisia je odborný orgán, ktorý tvoria 7-9 členovia.
Predsedu volí Rada S1ovenskho futbalového zväzu na obdobie 4
rokov. Clenov a tajoirrníka komisie schvaľuje VV Slovenského
futbalového zväzu.

(4) Pravidlá etického správania ustanovené v stanovách
Slovenského futbalového zväzu i ďalších jeho dokurnentoch zostávajú
v platnosti, ak nic sú v rozpore s týrnto Kódexom.

doc. JUDr. P. Kandráč, CSc. doc. JUDr. F. Laurinec, CSc.
predseda etickej komisie SFZ prezident SFZ
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