
OCHRANA DETÍ A MLÁDEŽE 

Víziou UEFA je, aby futbal v Európe bol bezpečným, pozitívnym a príjemným zážitkom 

pre všetky deti a mládež, bez ohľadu na ich schopnosti a úroveň zapojenia sa do futbalu.  

V rámci hlavného poslania propagácie, ochrany a rozvoja futbalu, vízia UEFA potvrdzuje a 

posilňuje záväzok zabezpečiť, aby futbal bol bezpečným, pozitívnym a príjemným zážitkom 

pre všetky deti a mládež doň zapojené, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, 

etnickú príslušnosť, sociálne zázemie, náboženstvo a úroveň schopností alebo postihnutia. 

Päť hlavných cieľov 

Filozofia UEFA a prijaté nástroje sa sústreďujú na päť hlavných cieľov, v ktorých je potrebné 

konať. Dosiahnutie týchto cieľov je neoddeliteľnou súčasťou podpory ochrany detí a mládeže, 

ako aj podpory hodnôt futbalu. 

Týchto päť hlavných cieľov je: 

1. Vytvorenie základov na zabezpečenie ochrany detí a mládeže 

2. Zabezpečenie organizačnej pripravenosti a prevencie 

3. Zvyšovanie informovanosti 

4. Spolupráca s ostatnými a ohlasovanie obáv 

5. Meranie úspechu pri realizácii 

CIEĽ 1: Vytvorenie základov na zabezpečenie 

Ide o zodpovednosť organizácie (futbalového klubu) za vytvorenie takých podmienok, aby bol 

futbal bezpečným, pozitívnym a príjemným zážitkom pre všetky deti a mládež a aby tieto boli 

chránené pred poškodzovaním (vrátane zneužívania), keď sa zapájajú do futbalu na akejkoľvek 

jeho úrovni. 

Ochrana detí a mládeže zahŕňa preventívne opatrenia na minimalizovanie pravdepodobnosti 

vzniku ujmy/poškodenia detí a mládeže, ako aj opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa s nimi 

v prípade vzniku určitej ujmy/poškodenia zaobchádzalo primeraným spôsobom. Osobitnými 

bezpečnostnými rizikami vo futbale sú napr. fyzické zranenia, výkonnostný a výsledkový 

tlak, blízky fyzický kontakt, nežiadúce nočné aktivity alebo úzke vzťahy.  

Kľúčové zásady, z ktorých vychádza táto filozofia ochrany detí a mládeže sú: 

• Rovnaké právo na ochranu 

• Inkluzívnosť a nediskriminácia 

• Transparentnosť a otvorenosť 

• Zodpovedný prístup 

• Spolupráca s inými organizáciami 

• Zachovávanie dôvernosti 



Všetky ochranné opatrenia by mali byť vykonávané v súlade so znením príslušných 

národných a medzinárodných zákonov a predpisov. 

CIEĽ 2: Zabezpečenie organizačnej pripravenosti a prevencie 

Národné asociácie a ich členské kluby budú vyzvané, aby určili aspoň jednu osobu, ktorá bude 

pôsobiť ako kontaktný bod a kontaktné miesto, ktoré by poskytovalo poradenstvo, podporu a 

pomoc pri realizácii tejto bezpečnostnej politiky.  

Pre ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou platia jasné kódexy správania. Stanovujú sa v nich 

jasné pravidlá týkajúce sa ochrany detí a mládeže a detaily o zakázanom správaní. 

CIEĽ 3: Zvyšovanie informovanosti 

Všetci, ktorí pracujú pre UEFA a v mene UEFA, vrátane národných asociácií a ich členských 

klubov, ako aj komunít, rodín, detí a ďalších zainteresovaných strán, by mali byť oboznámení 

s filozofiou ochrany detí a mládeže a mali by pochopiť, ako rozpoznať zneužívanie detí 

a mládeže a nahlásiť prípadné vzniknuté problémy. 

Posúdenie rizika je dôležitým prvkom každého procesu ochrany. Tvorí základ preventívnych 

opatrení tým, že zaisťuje, že sú realizované príslušné činnosti a že všetky identifikované riziká 

boli eliminované alebo minimalizované. Tiež určuje konkrétne kroky, ktoré by sa mali prijať a 

realizovať v prípade akýchkoľvek bezpečnostných obáv. 

Musí sa ustanoviť jasný postup ohlasovania obáv všetkým, ktorí pracujú v klube, vrátane detí 

a mládeže, rodín a komunít. 

CIEĽ 4: Spolupráca s ostatnými a ohlasovanie obáv 

Za týmto účelom by si klub mal vytvoriť kontakty s políciou, príslušnými orgánmi na ochranu 

detí a mládeže a orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré v konkrétnych prípadoch uľahčia 

odborné poradenstvo a pomoc. 

Do vyšetrovania alebo poskytnutia odborného poradenstva  deťom a mládeži, môžu byť 

zapojené, či už lekársky alebo psychologicky iba osoby, ktorých účasť je naozaj potrebná. 

Zainteresované osoby musia vyhotoviť a podpísať záznam o každom zásahu. 

CIEĽ 5: Meranie úspechu pri zabezpečovaní 

Najmenej každé tri roky požiada UEFA členské národné asociácie, aby zhodnotili situáciu vo 

svojej vlastnej asociácii a poskytli prehľad realizovaných bezpečnostných opatrení. 


